
�لجز�ئر-)د ب �أ(:

اأ����رف قائ���د اأركان اجلي�ش اجلزائ���ري الفريق 

ال�ش���عيد �ش���نقريحة ام�ش اخلمي�ش على حفل 

مرا�ش���م التن�شيب الر�شمي لل���واء حمفوظ بن 

مداح، قائ���دا للقوات البحري���ة بالنيابة خلفا 

للواء حممد العربي حويل.

واأ�ش���ار �شنقريح���ة، يف كلمة له خ���ال لقائه 

بقي���ادة واإطارات واأفراد القوات البحرية، اإىل اأن 

احلفاظ على جاهزية قوام املعركة البحرية.

من ناحية اأخرى �شبط���ت مفارز للجي�ش ام�ش 

اخلمي�ش خماب���ئ لاأ�شلحة والذخ���رة بينها 

منظومة �شواريخ م�شادة للطائرات، اإثر عمليات 

بحث ومت�شيط عل���ى م�شتوى مناطق جبل اآزان 

وتب���اوالت وال�شعرة بوالية تي���زي وزو �شمايل 

الباد.

اأبوظبي ـ وام:

حت���ت اإ�راف دائرة ال�شح���ة يف اأبوظبي، 

بداأ املتطوعون بامل�شاركة �شمن املرحلة 

الثالثة من التجارب ال�ريرية على اللقاح 

الرو�ش���ي لفرو�ش "كوفي���د-19" والقائم 

على الفرو�شات الغدية.

وجتري دائرة ال�شحة يف اأبوظبي التجارب، 

املفتوح���ة عل���ى 500 متط���وع مبدئيًا، 

باإ�راف م�شرتك مع وزارة ال�شحة ووقاية 

املجتم���ع، فيما تت���وىل �رك���ة اأبوظبي 

للخدم���ات ال�شحية "�شحة" تطبيق كافة 

الربوتوكوالت الطبية املعمول بها.

وجت���رى جت���ارب اللقاح عل���ى اأ�شخا�ش 

بالغني اأ�شحاء من خمتلف اجلن�شيات من 

�شكان اإمارة اأبوظبي، على اأال تقل اأعمارهم 

عن 18 عام���ًا، ومل ي�شبق له���م االإ�شابة 

بفرو�ش "كوفيد-19".

اأبوظبي ـ وام:

اأك���دت �شع���ادة الدكتورة �شيخ���ة �شامل الظاه���ري االأمني 

الع���ام لهيئة البيئة - اأبوظب���ي اأن االإمارات واإ�رائيل من 

الدول الرائ���دة يف جمال التكنولوجي���ا واالبتكار والذكاء 

اال�شطناعي وميكنهما اإيجاد حلول فعالة لبع�ش امل�شاكل 

البيئي���ة االأكرث اإحلاح���ا لي�ش فق���ط يف البلدين ولكن يف 

املنطقة اأي�شا.

جاء ذلك خال م�شاركته���ا افرتا�شيا يف الدورة ال� 19 من 

موؤمتر البيئة 2050 احلدث البيئي االأكرث �شهرة يف اإ�رائيل 

وت�شمن عرو�شا تقدميية ل���وزراء و�شناع �شيا�شات وعددا 

من اخلرباء واملخت�ش���ني البيئيني وامل�شوؤولني التنفيذيني 

من القطاعات ال�شناعية الرئي�شية.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

وا�شنطن-)د ب ا(:  منعت �ركة في�شبوك ام�ش اخلمي�ش الرئي�ش 

االأمريك���ى دونال���د ترامب من ا�شتخ���دام ح�شابات���ه لديها اإىل 

اأج���ل غر م�شمى، بع���د يوم واحد من قي���ام م�شاغبني موؤيدين 

له باقتحام مق���ر الكوجنر�ش االأمريكى. وق���ال املدير التنفيذي 

لفي�شبوك مارك زوكربرج يف بي���ان اإن "اأحداث ال�شاعات االأربع 

والع�ري���ن املا�شية ال�شادمة تظهر بج���اء اأن الرئي�ش دونالد 

ترام���ب ينوي ا�شتخ���دام فرتته املتبقي���ة يف املن�شب لتقوي�ش 

انتقال �شليم وقانوين لل�شلطة خللفه املنتخب جو بايدن".

وجاء يف البيان: "نحن نرى اأن خماطر ال�شماح للرئي�ش مبوا�شلة 

ا�شتخدام خدمتن���ا خال هذه الفرتة هي بب�شاطة كبرة للغاية. 

لذا، قمنا بتمديد احلظر الذي فر�شناه على ح�شاباته يف في�شبوك 

وان�شتجرام اإىل اأجل غر م�شمى، وملدة االأ�شبوعني املقبلني على 

االأقل، اإىل حني اكتمال االنتقال ال�شلمي لل�شلطة".
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�شوريا-وكاالت: ذكر التلفزيون ال�شوري اأن 

اإ�رائي���ل هاجمت اأهدافا يف جنوب الباد 

ي���وم االأربعاء يف ثال���ث هجوم من نوعه 

خال حوايل ع�رة اأي���ام، وقال من�شقون 

عن اجلي�ش اإن ال�شواريخ ا�شتهدفت قواعد 

للحر����ش الثوري االإي���راين. وقال متحدث 

ع�شكري اإن �شواري���خ حلقت فوق ه�شبة 

اجلوالن ا�شتهدفت عددا م���ن املواقع واإن 

الدفاعات اجلوية اأ�شقطت عدة �شواريخ.

واأظهرت تغطية تلفزيونية مبا�رة مبنى 

من عدة طوابق ت�شتعل فيه النران.

ونقلت و�شائ���ل اإعام ر�شمية عن متحدث 

با�ش���م اجلي�ش ال�شوري قول���ه "دفاعاتنا 

اإ�رائيل���ي  لع���دوان  تت�ش���دى  اجلوي���ة 

بال�شواري���خ عل���ى املنطق���ة اجلنوبي���ة 

وت�شقط معظمها".

ق�سف اإ�سرائيلي ي�ستهدف 

المواقع الإيرانية في �سوريا 

»في�ضبوك« يمنع ترامب من ا�ضتخدام ح�ضاباته

الرباط -وكاالت: 

 قال وزير ال�شحة املغرب���ي خالد اآيت الطالب اإن الوزارة اأقرت 

ي���وم االأربعاء اللقاح الذي طورته �رك���ة اأ�شرتازينيكا وجامعة 

اأك�شفورد لا�شتخدام الطارئ للوقاية من فرو�ش كورونا.

واأعلن املغرب عن خط���ط لبدء حملة تطعيم جمانية ت�شتهدف 

25 مليون���ا، اأو 80 باملئة من ال�ش���كان. وقال الوزير للتلفزيون 

الر�شم���ي اإن الدول���ة طلبت �راء 66 ملي���ون جرعة من كل من 

اأ�شرتازينيكا و�شينوفارم ال�شينية، غر اأنها مل تت�شلم اأي كميات 

حتى االآن.

واأ�شاف اأن االتف���اق مع �شينوفارم يت�شمن نق���ل التكنولوجيا 

واإقامة م�شنع لانتاج يف املغرب.

المغرب يوافق على لقاح اأ�ضترازينيكا-اأك�ضفورد 

للوقاية من كورونا
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وا�ضنطن-وكاالت:

االأمريك���ي  الكوجنر����ش  �ش���ادق   

على ف���وز الدميقراطي ج���و بايدن 

باالنتخابات الرئا�شية االأخرة.

واأعل���ن مايك بن�ش، نائ���ب الرئي�ش 

االأمريك���ي املنتهي���ة واليته دونالد 

ترامب، فوز باي���دن ونائبته كاماال 

هاري�ش باالنتخابات باحل�شول على 

306 من اأ�شوات املجمع االنتخابي، 

مقابل 232 �شوتا لرتامب وبن�ش.

واأعلنت �رط���ة العا�شمة االأمريكية 

وا�شنط���ن اأن 4 اأ�شخا����ش قتلوا يف 

الرئي�ش  اأن�ش���ار  اقتح���ام  اأح���داث 

االأمريك���ي دونال���د ترام���ب ملبنى 

الكابيتول االأربعاء.

واأو�شحت ال�رطة يف موؤمتر �شحفي 

اأن م���ن بني القتل���ى ام���راأة قتلت 

بر�شا�ش رج���ال االأمن ، م�شيفة اأنه 

مت اإلقاء القب�ش على 52 �شخ�شا.

الخرطوم-وكاالت:
 

ك�شفت م�شادر �شودانية مطلعة، اخلمي�ش، اأنه 

مت االتفاق على منح اجلبهة الثورية 7 وزارات 

يف احلكومة اجلديدة للباد.

   وق�ش���ى االتف���اق ال���ذي مت ب���ني حتالف 

احلري���ة والتغي���ر واجلبه���ة الثورية على 

من����ح االأخرة، �شبع وزارات وهي: "املعادن، 

احلكم االحتادي، املالي���ة، الرثوة احليوانية، 

الرتبية والتعليم، التنمية االجتماعية، البني 

التحتية".  

وب���ات الطريق ممه���دا الإع���ان اأول حكومة 

يف ال�شودان بعد توقي���ع اتفاقية ال�شام يف 

جوبا، والتي تاأخرت اإثر خافات بني احلرية 

والتغير واجلبهة الثوري���ة حول ن�شيب كل 

طرف من احلقائب الوزارية.

»تتمة  �ص8«

4 قتلى في اأحداث الكابيتول ومطالب بعزل ترامب.. 
وا�ستقالة م�سوؤولين باإدارته 

حاكم ال�شارقة يتفقد حديقتي ك�شي�شة و�شغرافة 

حمدان بن زايد يد�شن اأعمال مد ق�شبان ال�شكك الحديدية 
للمرحلة الثانية من م�شروع قطار االتحاد

 ال�ضارقة-وام:

 تفق���د �شاحب ال�شمو ال�شي���خ الدكتور �شلطان بن 

حمم���د القا�شم���ي ع�ش���و املجل�ش االأعل���ى حاكم 

ال�شارقة ، �شباح ام�ش "اخلمي�ش"، حديقتي ك�شي�شة 

و�شغرافة الواقعتني يف منطقة الرحمانية بال�شارقة.

وا�شتم���ع �شاحب ال�شمو حاك���م ال�شارقة اإىل �رح 

م���ن املهند�ش علي ب���ن �شاهني ال�شوي���دي رئي�ش 

دائرة االأ�شغال العامة ح���ول مرافق امل�شاريع وما 

حتويه م���ن خدمات تعليمية وترفيهية واجتماعية 

وريا�شية تخدم اأهايل املنطقة.

الظفرة-وام:

 اأكد �شم���و ال�شيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 

الظفرة اأن دول���ة االإمارات بقيادة 

خليفة  ال�شي���خ  ال�شمو  �شاح���ب 

بن زايد اآل نهي���ان رئي�ش الدولة 

"حفظه اهلل" ودعم �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زاي���د اآل نهيان 

ويل عه���د اأبوظبي نائ���ب القائد 

االأعلى للق���وات امل�شلحة، توا�شل 

تنفي���ذ م�روعات البنية التحتية 

املتطورة واملتكاملة ال �شيما يف 

النق���ل واملوا�شات ومبا  قطاعي 

يعزز م�شرة التنمي���ة امل�شتدامة 

يف الدولة.

املتوا�شل  بالدع���م  �شموه  واأ�شاد 

من القي���ادة الر�شيدة وباملتابعة 

احلثيث���ة من �شم���و ال�شيخ ذياب 

بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش 

ديوان ويل عهد اأبوظبي، 

»طالع �ص3«»طالع �ص2«

اأبوظبي-وكاالت:

قال وزير الدولة االإمارات���ي لل�شوؤون اخلارجية اأنور 

قرقا�ش، اخلمي�ش، اإن العاقات مع ال�شعودية وم�ر 

"اأعمدة رئي�شية لباده".
واأثن���ى الوزي���ر االإماراتي عل���ى امل�شاركة امل�رية 

يف القمة اخلليجية، الت���ي ا�شت�شافتها مدينة العا 

ال�شعودي���ة، الثاث���اء، وذلك خ���ال موؤمتر �شحفي 

افرتا�شي عن خمرجات القمة.

واأ�ش���اف قرقا�ش اأن "االإم���ارات م�شممة على تنفيذ 

اتفاق العا"، م�شددا على ����رورة تعزيز العاقات 

�شمن املنظومة اخلليجية والعربية.

اأوائل المتطوعين من اأبوظبي يتلقون 
اللقاح الرو�سي  

اأكرا-)د ب �أ(: 

 بداأ رئي�ش غانا نانا اأكوفو-اأدو واليته الثانية مبهمة ا�شتعادة 

النم���و يف اقت�شاد يتداعى جراء اآثار جائحة فرو�ش كورونا، 

ومعار�شة قوية من املحتمل اأن تدقق يف اأجندته الت�ريعية، 

بح�شب ما اأوردته وكالة بلومربج لاأنباء ام�ش اخلمي�ش.

اأدى اأكوفو-اأدو ونائب الرئي�ش حممد باوميا اليمني الد�شتوري 

لفرتة والية ثانية ت�شتمر اأربع �شنوات اأخرى يف املن�شب يف 

العا�شمة اأكرا ام�ش بعد �شاعات من انتخابات الختيار رئي�ش 

الربمل���ان اجلديد �شابتها مناو�شات بني النواب، مما ا�شتدعى 

اإر�شال اجلي�ش اإىل الربملان.

اختر األبان باجبني وهو نائب من حزب املوؤمتر الدميقراطي 

الوطن���ي لنحو ثاثة عقود، رئي�شا للربمل���ان ما يجعله اأول 

ع�شو معار�ش يتوىل ثالث اأعلى من�شب بالنظام الدميقراطي، 

وي�شع���ف فوزه نفوذ "احلزب الوطن���ي اجلديد" احلاكم الذي 

خ�ر بالفعل اأغلبيته البالغ ن�شبتها 7ر62 % يف الربملان منذ 

اآخر انتخابات.

تون�س-)د ب اأ(:

 حذرت منظم���ة “اأنا يقظ” النا�شط���ة يف جمال مكافحة 

الف�شاد وغ�ش���ل االأموال احلكومة التون�شية من قرب �شقوط 

االآج���ال الق�شوى ال�شرتجاع االأموال املهربة من قبل عائلة 

الرئي����ش ال�شابق زين العابدين بن عل���ي قبل الثورة عام 

 .2010

واأو�شحت املنظمة اأن���ه مع حلول الذكرى العا�رة للثورة 

والت���ي توافق كذلك مرور ع�ر �شن���وات على جتميد اأموال 

واأ�شول عائلة بن علي واملقربني منه يف اأوروبا، حتل اأي�شا 

اآجال التجميد الق�شوى القانونية الأموال بن علي واأقاربه يف 

�شوي�را يف �شهر كانون ثان/يناير احلايل. ونبهت املنظمة 

اإىل اأن���ه وبانق�شاء االآجال �شتتمكن عائلة بن علي من رفع 

التجمي���د عن هذه االأموال واالأ�ش���ول وبالتايل ا�شرتجاعها 

دون وجه حق. وتعرثت م�شاعي تون�ش منذ 2011 يف تعقب 

وا�شرتجاع االأموال املهربة خارج الباد، والتي تقدر مبئات 

املايني من الدوالرات ب�شبب تعقيدات قانونية.

رئي�س غانا يبداأ وليته الثانية بدعم 
برلماني �سعيف

منظمة تون�سية تحذر من �سقوط اآجال تجميد 
الأموال المهربة من قبل عائلة بن علي

»بيئة اأبوظبي«: الإمارات واإ�سرائيل يمكنهما اإيجاد حلول 
فعالة للم�ساكل البيئية الأكثر اإلحاحًا في المنطقة

ال�سودان يقترب من حكومته الجديدة.. 

و7 وزارات لـ»الثورية«

الكونجر�س ي�ضادق على فوز بايدن بالرئا�ضة

�ضمن مرحلة التجارب باالإمارات

الجي�س ي�سبط منظومة �سواريخ م�سادة 
للطائرات وتر�سانة من الأ�سلحة

تن�ضيب قائد جديد للقوات البحرية في الجزائر قرقا�س: ا�ستئناف التجارة 
وال�سفر مع قطر قريبًا

»تتمة  �ص8 وطالع �ص 4«
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 ≥aGôe  ∫ƒM  áeÉ©dG  ∫É¨°TC’G  IôFGO  ¢ù«FQ

 á«ª«∏©J  äÉeóN  øe  ¬jƒ–  Éeh  ™jQÉ°ûŸG

 ‹ÉgCG  ΩóîJ  á«°VÉjQh  á«YÉªàLGh  á«¡«aôJh

.á≤£æŸG

 á≤jóM  ´höûe  ó≤ØàH  ¬JQÉjR  √ƒª°S  π¡à°SGh

 ≥aGôe  ≈∏Y  É©∏£e  ,äÓFÉ©∏d  á°û«°ûc

 ióàæŸGh ‘É≤ãdG ióàæŸG º°†J »àdG ´höûŸG

 Iõ¡LCG  á≤£æeh á«LQÉN ÖYÓeh »YÉªàL’G

 IÒëH ¤EG  áaÉ°VEG  ,á«LQÉÿG á«fóÑdG  ábÉ«∏dG

 èdõàdGh  ÜÉ©dCÓd  ≥WÉæeh  ,…ôé∏d  QÉª°†eh

 55 ¢ü«°üîJ ”h ,∫ÉØWCÓd ìöùeh ,»Mƒ∏dG

.á≤jó◊G …OÉJôeh QGhõ∏d á«LQÉN á°ù∏L

 »àdG áaGô¨°T á≤jóM IQÉjõH √ƒª°S π°†ØJ Éªc

 ¬ª°†J  Ée  Gó≤Øàe  ,äGó«°ù∏d  É¡°ü«°üîJ  ”

 á°ù∏L 41 á≤jó◊G º°†Jh ,ΩÉ°ùbCGh ≥aGôe øe

 »YÉªàLG ióàæe ÖfÉéH ,ÖYÓe 3h á«LQÉN

 QÉª°†eh  ìöùeh  ÜÉ©dCÓd  ≥WÉæeh  ‘É≤Kh

.á«fóÑdG ábÉ«∏dG Iõ¡LCÓd ≥WÉæeh …ôé∏d

 øe GOóY ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ióHCGh

 ™jQÉ°ûŸG  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  É¡Lƒe  ,äÉ¶MÓŸG

 ∂dPh ,äGõ«¡éàdGh äÓjó©àdG øe OóY AGôLEÉH

.QGhõ∏d áMGôdG øe ójõŸG Òaƒàd

 á°û«°ûc  á≤jóM  øe  πc  áMÉ°ùe  â¨∏Hh

 á©HQCÉH  ,™Hôe Îe 700h ÉØdCG  147 áaGô¨°Th

 ójó©dÉH  É¡æe  øe  πc  óaQ  ”h  ,πNGóe

 âaÉ°VCG  »àdG  á«∏ëŸG  áÄ«ÑdG  QÉé°TC’G  øe

.¿ÉµŸG áYhQ ≈∏Y äÉ«dÉªL

 Òaƒàd áeÉ©dG ∫É¨°TC’G IôFGO »©°S QÉWEG ‘h

 416  ∞°UQ  ”  äÉeóÿGh  äÓ«¡°ùàdG  π°†aCG

.á≤jóM πµd ÉØbƒe

 …QõdG  ∞«°S AGƒ∏dG  IQÉjõdG  ∫ÓN √ƒª°S ≥aGQ

 ¿Ghôeh  ,ábQÉ°ûdG  áWöT  ΩÉY  óFÉb  »°ùeÉ°ûdG

 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫ÉcöùdG  º°SÉL

 OóYh ,"¥höT" ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd ábQÉ°ûdG

.´höûŸG »°Sóæ¡eh ÚdhDƒ°ùŸG øe

äGõ«¡éàdGh äÓjó©àdG øe OóY AGôLEÉH ¬Lƒjh áaGô¨°Th á°û«°ûc »à≤jóM ó≤Øàj ábQÉ°ûdG ºcÉM 

áaGô¨°Th á°û«°ûc »à≤jóM √ó≤ØJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM 

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù≤£dG  ¿ƒµj  ¿CG  OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  ™bƒJ  

 ¢VÉØîfG ™e ,kÉ«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U á©ª÷G Ωƒ«dG

 kGQÉ¡f  ’óà©e  ¿ƒµjh  ,IQGô◊G  äÉLQO  ‘  ∞«ØW

 ,á«∏Ñ÷Gh á«∏NGódG ≥WÉæŸG ≈∏Y á°UÉN kÓ«d GOQÉHh

 ôëÑdG ≈∏Y kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG ádóà©e ìÉjôdGh

 - 20 / á«böT á«dÉª°T ¤G á«böT ¿ƒµJh.. k’Éª°T

.¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ 30

 è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿EG »eƒ«dG ¬fÉ«H ‘ õcôŸG ∫Ébh

 á°UÉN kÉfÉ«MCG Üô£°†jh É£°Sƒàe ¿ƒµ«°S »Hô©dG

 08:02  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG  çóëjh  kÉMÉÑ°U

 14:48 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 20:24 óæY ÊÉãdGh

 ¿ÉªY ôëH ‘h 01:50 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh

 kÉMÉÑ°U á°UÉN kÉfÉ«MCG  Üô£°†jh É£°Sƒàe ¿ƒµj

 óæY  ÊÉãdG  óŸGh  18:25 óæY  ∫hC’G  óŸG  çóëjh

 11:35 áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G  Qõ÷Gh  05:05 áYÉ°ùdG

.23:24 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 äCGóH »àdG ñƒ«°ûdG äÉ«eƒ«d k’Éªµà°SG

 ï«°ûdG  ¢ù°SDƒŸG  óFÉ≤dG  äÉ«eƒ«H

 Ö«W  –  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR

 ‘ »æWƒdG  ∞«°TQC’G  ≥Kƒj -√GôK ˆG

 áî«°ûdG ƒª°S äÉ«eƒj) ¬JGQGó°UEG çóMCG

 ‘  AÉL  …òdG  (∑QÉÑe  âæH  áªWÉa

 ÜÉàµdG  Gòg  ó°Uôjh  ,äGó∏›  á°ùªN

 äGQÉeE’G  ¬Jó¡°T  …òdG  Qƒ£àdG  ióe

 äCGóH »àdG á∏MôŸG ájGóH ,Ω1972 òæe

 äÉ«eƒ«dG √òg §∏°ùJh ,äÉ«eƒ«dG É¡H

 áî«°ûdG  ƒª°S  äÉeÉªàgG  ≈∏Y  Aƒ°†dG

 zäGQÉeE’G  ΩCG{  ∑QÉÑe  âæH  áªWÉa

 »FÉ°ùædG OÉ–’G á°ù«FQ -ˆG É¡¶ØM-

 á«ªæàdG á°ù°SDƒŸ ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ,ΩÉ©dG

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  á°ù«FQ  ,ájöSC’G

 ä’ÉéŸG  ‘  -ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd

 á«eÓYE’Gh  ,ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G

 É¡ªYOh  ,á«°VÉjôdGh  á«°SÉ«°ùdGh

 ≈à°T  ‘  á«JGQÉeE’G  ICGôŸG  äGRÉ‚E’

.ä’ÉéŸG

 ºî°VC’G qó©j …òdG QGó°UE’G Gòg »JCÉjh

 kÉfÉÁEG ;√Gƒàfih ¬Yƒ°Vƒe ‘ ¬Yƒf øe

 ICGôŸG Úµ“ ¿CÉH »æWƒdG ∞«°TQC’G øe

 äÉMÉ‚  øe  ¬à≤≤M  Éeh  á«JGQÉeE’G

 ,ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  äGRÉ‚EGh

 ájQÉ°†◊G  IÒ°ùŸG  ‘  É¡JÉeÉ¡°SEGh

 π°†ØH - ∫GõJ ’h âfÉc– É¡∏c ádhó∏d

 ICGôŸG  ¬«bÓJ  …òdG  ÒÑµdG  ºYódG

 ÉæJOÉ«b  øeh  ,Égƒª°S  øe  á«JGQÉeE’G

 óFÉ≤dG è¡f ≈∏Y äQÉ°S »àdG áª«µ◊G

 ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  ¢ù°SDƒŸG

 π©L  …òdG  -√GôK  ˆG  Ö«W–  ¿É«¡f

 ¥Ó£fG  òæe  πLô∏d  áµjöT  ICGôŸG

.¢ù«°SCÉàdG á∏Môe

 áî«°ûdG äÉ«eƒj) ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh

 k’Éªµà°SG  »JCÉJ  (∑QÉÑe  âæH  áªWÉa

 ∞«°TQC’G É¡≤∏WCG »àdG ñƒ«°ûdG äÉ«eƒ«d

 øH ójGR ï«°ûdG äÉ«eƒ«H kGAóH »æWƒdG

.(2004-1966) ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 »àdG  ¬JGó∏›  ‘  –  ÜÉàµdG  ≥Kƒjh

 äÉWÉ°ûf  -áëØ°U  2460  ≈∏Y  âaÉf

 ∑QÉÑe  âæH  áªWÉa  áî«°ûdG  ƒª°S

 ¤EG  kÉªFGO  âØbh  »àdG  -ˆG  É¡¶ØM

 ï«°ûdG -ˆG ¿PEÉH– ¬d QƒØ¨ŸG ÖfÉL

 Oƒ≤j  ƒgh  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR

 Gòg ´ƒHQ ‘ á∏eÉ°ûdG á°†¡ædG IÒ°ùe

 ≥«≤– ≈∏Y ¢Uô◊G πc kÉ°üjôM øWƒdG

 ≈∏Yh ,ájöûÑdGh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdG

.™ªàéŸG ‘ ICGôŸG QhO ≥«ª©J

 øe  ∞dCÉàj  ÜÉàµdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjó÷G

 ó∏› πc  ájGóH  ‘  ,äGó∏› á°ùªN

 ,äÉYƒ°VƒŸG  øe  ¬JÉjƒàëŸ  ¢Sô¡a

 ‘h ,ó∏éŸG äÉYƒ°Vƒe ºK ,áeó≤e ºK

 ™«ª÷ »∏«°üØJ ¢Sô¡a ó∏› πc ájÉ¡f

 ≥ah äÉ«eƒ«dG ≥«KƒJ ” óbh ,äÉ«eƒ«dG

 á≤jô£Hh  .»æeRh  »Yƒ°Vƒe  Ö«JôJ

 çó◊G  π°UCG  ¤EG  ´ƒLôdG  πq p¡°ù oJ

 ”h ,äÉYƒ°VƒŸG âØæ o°U óbh ,√Qó°üeh

.É¡îjQÉJh ÉgQó°üe ôcP

 äÉ«eƒj) ó°UôH »æWƒdG ∞«°TQC’G ΩÉbh

 çGóMC’G ≈∏Y AÉæH (áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S

 áªWÉa áî«°ûdG qƒª°ùd á«eƒ«dG á£°ûfC’Gh

 á«YÉªàL’G :ä’ÉéŸG ‘ ∑QÉÑe âæH

 ,á«°SÉ«°ùdGh  á«eÓYE’Gh  ,ájOÉ°üàb’Gh

 ∞«°TQC’G ≈≤à°SG óbh ,ïdG...á«°VÉjôdGh

 ∞ë o°üdG  ¬Jöûf  É‡  ∂dP  »æWƒdG

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhóH  á«eƒ«dG

 QOÉ°üŸG  ÌcCG  ÉgQÉÑàYÉH  ;IóëàŸG

 ,çGóMC’G  ™bGƒe  ¤EG  kÉHô obh  káq«bó°U

 π°üàj  Ée  Éª«°S’h  ,QGô≤dG  ´Éqæ o°Uh

 IOÉYEG  q”h  ,ádhó∏d  áeÉ©dG  á°SÉ«°ùdÉH

 Üƒ∏°SC’G ™e ºé°ùæàd QÉÑNC’G áZÉ«°U

 ,äÉ«eƒ«dG  ÜÉàc  ‘  Égöûfh  ójó÷G

 πc  AGƒàMÉH  äÉ«eƒ«dG  √òg  RÉà“h

 ≈∏Y  á°ùªÿG  äGó∏éŸG  øe  ó∏›

 ≥ë∏eh ,äÉYƒ°Vƒª∏d »∏«°üØJ ±É q°ûc

.Égƒª°S äGRÉ‚EG ≥Kƒj Qƒ°ü∏d

 ∫hC’G  ó∏éŸG  ¿CG  ¤EG  IQÉ°TE’G  QóŒh

 ‹ƒJ  :á«dÉàdG  äÉYƒ°VƒŸG  ‘  õcôj

 ,™jOƒàdGh  ä’ÉÑ≤à°S’G  ,Ö°UÉæŸG

 ,á«é«∏ÿG äGQÉjõdG ,á«∏ëŸG äGQÉjõdG

 á«Hô©dG  äGQÉjõdG  ,á«Hô©dG  äGQÉjõdG

 ,á«ŸÉ©dG  äGQÉjõdG  ,á«ŸÉ©dGh

 ájÒÿG  ∫ÉªYC’G  ,äÉYÉªàL’G

 πFÉ°SôdG  ,™jQÉ°ûŸG  ìÉààaG  ,ΩQÉµŸGh

 ó∏éŸG …ƒàëjh .äÉª∏µdGh äÉfÉ«ÑdGh

 åjOÉMC’G :á«dÉàdG  äÉYƒ°VƒŸG ÊÉãdG

 ôeGhC’G  ,á«Øë°üdG  äÉëjöüàdGh

 äGOÉªàY’Gh  äGQOÉÑŸG  ,äGQGô≤dGh

 ,äÉHÉfE’Gh  äGOÉØjE’G  ,äÉ≤aGƒŸGh

 äÉë«°TÎdGh  äÉMGÎb’Gh  äÉ«°UƒàdG

 ¢VQÉ©ŸGh  äGô“DƒŸG  ,äÉØ«∏µàdGh

 ´hQódGh ÉjGó¡dGh õFGƒ÷G ,äÉfÉLô¡ŸGh

 äGQÉ©°ûdGh  óFÓ≤dGh  äÉ«dGó«ŸGh

 á«ŸÉ©dG äGQÉ°ûdGh áë°ThC’Gh áª°ShC’Gh

 äÉ¡«LƒàdG  ,äGAGógE’Gh  äGOÉ¡°ûdGh

.ºYódGh ±GöTE’Gh

 ≈∏Y  ådÉãdG  ó∏éŸG  πªà°ûjh

 ,äÉjÉYôdG  :á«dÉàdG  äÉYƒ°VƒŸG

 ,ôµ°ûdG  äÉ«bôHh  ,áÄæ¡àdG  äÉ«bôHh

.áYƒæàe äÉ«bôHh ,ájõ©àdG äÉ«bôHh

 äÉYƒ°VƒŸG  ™HGôdG  ó∏éŸG  ∫hÉæàjh

 äÉWÉ°ûædG ,á«ª«∏©àdG äÉWÉ°ûædG :á«dÉàdG

.á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædG ,á«aÉ≤ãdG

 äÉYƒ°VƒŸG  ¢ùeÉÿG  ó∏éŸG  ‘h

 ,áØ∏àîŸG  äÉÑ°SÉæŸG  :á«dÉàdG

.áeÉY iôNCG äÉYƒ°Vƒeh

 ÜÉàc »æWƒdG ∞«°TQC’G ≥∏WCG óbh Gòg

 (∑QÉÑe âæH áªWÉa áî«°ûdG äÉ«eƒj)

 ¿ÉLô¡e  øe  á«°VÉŸG  IQhódG  ‘

.2020 ÜÉàµ∏d ‹hódG ábQÉ°ûdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e  É«°TÉ“  

 ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG ájÉbhh

 ±É°ûàc’G ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG

 áHÉ°üŸG  ä’É◊G  öüMh  ôµÑŸG

 "19-ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 IQGRƒdG âæ∏YCG ,º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh

 ∫ÓN ójóL ¢üëa 163,100 AGôLEG øY

 äÉÄa  ≈∏Y á«°VÉŸG  24 `dG  äÉYÉ°ùdG

 π°†aCG ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘ áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

 »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh 

 äÉ°UƒëØdG  ¥É£f  ™«°SƒJh  ¢üëØdGh

 øY  ∞°ûµdG  ‘  ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 ¢ShÒØH  IójóL  áHÉ°UEG  ádÉM  2,988

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ≠∏Ñj ∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d

 221,754  á∏é°ùŸG  ä’É◊G  ´ƒª›

.ádÉM

 ÚHÉ°üe 5 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc

 ¢ShÒØH  áHÉ°UE’G  äÉ«YGóJ  áé«àf

 OóY  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

.ádÉM 694 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh 

 É¡JÉ°SGƒeh É¡jRÉ©J ¢üdÉNh É¡Ø°SCG øY

 AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h  ,ÚaƒàŸG  …hòd

 áÑ«¡e  ,ÚHÉ°üŸG  ™«ª÷  πLÉ©dG

 äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG  ™ªàéŸG  OGôaCÉH

 ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG

 áë°üd  kÉfÉª°V  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH

 øY IQGRƒdG âæ∏YCGh   .™«ª÷G áeÓ°Sh

 ÚHÉ°üŸ  IójóL  ádÉM  3,658  AÉØ°T

 "19-ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh

 áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  É¡«≤∏J  ó©H

 ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe

.ádÉM 199,178 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª›

:IóMƒdG-»HO

 ôaƒJ »àdGh "äƒb" áeóN »HO ájó∏H â≤∏WCG 

 ¢ùØf  ‘  ájòZC’G  äÉæ«Y  ™ªL  äGQÉÑàNG

 øª°†j  ÉÃ  äÉ«æ≤àdG  çóMCG  OÉªàYÉH  ™bƒŸG

 Úµ“ ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«dÉY ábóH á©jöS èFÉàf

 äÉéàæŸG áeÓ°Sh IOƒL ¢üëa øe πeÉ©àŸG

 ÉjÒàµÑdG  øe  Égqƒ∏N  øe  ócCÉà∏d  á«FGò¨dG

 IQÉ°†dG  á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸGh ¢VGôeCÓd áÑÑ°ùŸG

 á«ŸÉ©dGh  á«∏ëŸG  äÉØ°UGƒª∏d  É¡à≤HÉ£eh

 ¢VGôeC’G äÉÑÑ°ùe øY …QƒØdG ∞°ûµdGh Ióªà© oŸG

.ájòZC’G ≥jôW øY π≤àæJ »àdG

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  »°Vƒ©dG  ∞jöT  ódÉN  ∫Ébh

 :»HO ájó∏ÑH áeÓ°ùdGh áë°üdGh áÄ«ÑdG ´É£≤d

 ºgh  äÉÄØdG  øe  ójó©∏d  Ωó≤J  áeóÿG  √òg"
 ájòZC’G QÉŒ πãe ∫ÉªYC’G ´É£bh OGôaC’G ´É£b

 »eƒµ◊G ´É£≤dGh ájòZC’G Ò°†– äÉ°ù°SDƒeh

 áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRƒc »eƒµ◊G ¬Ñ°Th

 äGƒ≤dGh »HO áWöTh áë°üdG IQGRhh ∑QÉª÷Gh

 Ú«∏NGódG  AÉcöûdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  áë∏°ùŸG

.Ú«LQÉÿGh

 ±ó¡à°ùJ Iójó÷G áeóÿG ¿CG »°Vƒ©dG ±É°VCGh

 π«©ØJh á«FGò¨dG äÉæ«©dG ¢üëa áeóN ôjƒ£J

 øe AÉ¡àfÓd »HÉbôdGh »©jöûàdG ájó∏ÑdG QhO

 §HôdG ” Gòd OóëŸG âbƒdG øª°V äÉæ«©dG ¢üëa

 »JÉeƒ∏©e »æ≤J èeÉfôH ¥ÓWEG ∫ÓN øe »còdG

 AÉ¡àf’G áYöSh á«bƒKƒe øª°†j á«dÉY IAÉØµH

 ≈°übCG óëc ΩÉjCG á©HQCG ∫ÓN äÉæ«©dG ¢üëa øe

 Óa á«còdG  áeƒµ◊G ±óg ≥«≤– ºàj  å«ëH

 ¿B’G π«ª©∏d øµÁh áHƒ∏£e á«∏©a IQÉjR óLƒJ

 ‘ IOƒLƒŸG IÈàîŸG äÉæ«©dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

 º¡æµÁh á«cP áeóN É¡fC’ ⁄É©dG ‘ ¿Éµe …CG

 áæ«©dG ∫É°SQEGh âfÎfE’G ÈY QÉÑàN’G Ö∏W ∫É°SQEG

 »àdGh äGó©ŸG πeÉµàH õ«ªàJ Éªc ÈàîŸG ¤EG

 É‡ IöTÉÑe èFÉàædG êGôîà°SG øe ΩÉ¶ædG øµ“

 áª°ùH ΩÉ¶ædG  õ«ªàjh..  âbƒdG  øe ÒãµdG  ôaƒj

 ΩÉ¶ædG ∫ÓN øe áæ«Y ™ÑàJ øµÁ å«M ™ÑààdG

 ¤EG ÈàîŸG IAÉØc øe ójõj É‡ á∏Môe πc ‘

 /KPI/ á«°ù«FôdG AGOC’G äGöTDƒe ÒaƒJ ÖfÉL

 ÈàîŸG  èeGôH  ΩÉ¶f  ΩGóîà°SG  óYÉ°ùj  å«M

 ΩGóîà°SG …ODƒ«°S Éªc …öûÑdG CÉ£ÿG π«∏≤J ‘

.ΩÉ¶ædG ábOh IAÉØc IOÉjR ¤EG É°†jCG âbƒdG

 ôjƒ£J  ¤EG  É°†jCG  ±ó¡J  áeóÿG  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 á©jöSh  IQƒ£àeh  áãjóM  äÉ«æ≤J  ΩGóîà°SGh

 á«FGò¨dG  áeÓ°ùdÉH  á£ÑJôe  äÉ°Uƒëa  º°†àd

 ó◊Gh á«FGò¨dG äÉæë°ûdG øY êGôa’G ‘ ´GöSEÓd

 áeóN Ëó≤J πLCG øe »FGò¨dG ºª°ùàdG ä’ÉM øe

 ¢üëØd  RÉ¡÷G  Ωóîà°ùj..  áeGóà°ùeh  Iõ«ªàe

 AGò¨dG ‘ IOƒLƒŸG ájÒàµÑdG ¢VGôeC’G äÉÑÑ°ùe

 öübCG ‘ "DNA" »æ«÷G iƒàëŸG ≥jôW øY

 á«fÉµeEG  á«dÉY  IAÉØch  IOƒéHh  á«æeR  IÎa

 áÑÑ°ùŸG  ÉjÒàµÑdG  øe  áØ∏àfl  ´GƒfCG  ¢üëa

 IÎØdG  ¢ùØf  ‘h  óMGh  RÉ¡L  ≈∏Y  ¢VGôeCÓd

 á«cÓ¡à°S’G  OGƒŸG  π«∏≤J  ‘ ºgÉ°ùj  á«æeõdG

 ôFGhódGh ∂dP ¤EG  Éeh ¥ÉÑWC’Gh äÉ°UÉŸG πãe

 ‘ áeóîà°ùŸG á«FÉ«ª«µdG ∞°TGƒµdGh á«YGQõdG

 áÄ«ÑdGh ∞XƒŸG ö†J »àdG …ó«∏≤àdG ¢üëØdG

 á≤K õjõ©Jh AÉHô¡µdGh AÉŸG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJh

.AÓª©dG

 ¤EG  äGQÉÑàN’G  ™«ªL  OÉªàYG  ”  ¬fCÉH  OÉaCGh

 »àdGh "17025 ISO" á«dhódG ÒjÉ©ŸG áª¶æe

 πLCG øe G kOÉªàYG πeÉ©ŸG º¶©e πª– ¿CG Öéj

 π°üM Éªc á«æØdG á«MÉædG øe á∏gDƒe ÉgQÉÑàYG

 QÉÑàNG áeóN ‘ ájôµa äÉ«µ∏e 5 ≈∏Y πª©ŸG

 ÈàîŸG  ÖcGƒj  ∂dP  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ájòZC’G

 ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  á«FGò¨dG  äGQƒãdGh  äGQƒ£àdG

 IójóL  á«Lƒdƒ«Hhôµ«eh  á«FÉ«ª«c  äGQÉÑàNG

 äGAGôLE’Gh  áMÉàŸG  äÉ«æ≤àdG  ≈∏Y  óªà©J

 Ö«dÉ°SCG ôjƒ£J Èàîª∏d øµÁ ∂dP ™eh á«dhódG

 áª©WCÓd  á«ª∏Y  äÉ°SGQO  ≈∏Y  kAÉæH  á«∏NGO

.Iójó÷G ájòZC’G äÉ«æ≤J ™e ≈°TÉªààd Iójó÷G

 ÉgÌcCGh äÉ«æ≤àdG çóMCG ÉfóªàYG ÉæfCG ¤EG âØdh

 äGQÉÑàN’G  √ògh  ájòZC’G  QÉÑàNG  ‘  ábO

 á£HGQ"  AOAC  πÑb  øe  É«dhO  Ióªà©e

 ™ªéj ƒ¡a  "Ú«ª°SôdG Ú«YGQõdG Ú«FÉ«ª«µdG

 á«ÁOÉcC’G  •É°ShC’Gh  áYÉæ°üdGh  áeƒµ◊G ÚH

 áeÓ°S  øª°†J  π«∏ëà∏d  á«°SÉ«b  ¥ôW AÉ°ûfE’

 ôKDƒJ »àdG iôNC’G äÉéàæŸGh áª©WC’G áeÓ°Sh

 ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL ‘ áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y

 ÈàîŸG øµ“ ™jöùdG QÉ°ùŸG äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH

 ΩÉ©£dG πãe äÉæ«©dG øe ÈcCG OóY ÜÉ©«à°SG øe

 ¬FÉŸÉH 176 áÑ°ùæH ºbôdG ™ØJQGh πcCÓd õgÉ÷G

-2018 IÎØdÉH áfQÉ≤e 2020-2019 IÎØdG ‘

 äGhGö†ÿGh ¬cGƒØdG áYƒª› ‘ É°†jCG 2019

 ΩÉ©dG øY ¬FÉŸÉH 79 áÑ°ùæH äÉæ«©dG OóY ™ØJQG

.≥HÉ°ùdG

äGó∏ée á°ùªN øe ÜÉàc »a áªWÉa áî«°ûdG äÉ«eƒj ≥Kƒj »æWƒdG ∞«°TQC’G

äÉ«ah 5h áHÉ°UEG 2988 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 3658 »aÉ©J :záë°üdG{á«FGò¨dG äÉæ«©dG ¢üëØd zäƒb{ ≥∏£J »HO ájó∏H

 OÉªàYG äÉeóN ≥∏£J ábQÉ°ûdG ájó∏H

kÉ«ªbQ á«°Sóæ¡dG äÉ££îªdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 OÉªàYG  áeóN  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ájó∏H  â≤∏WCG  

 ÊhÎµdE’G É¡©bƒe ÈY kÉ«ªbQ á«°Sóæ¡dG äÉ££îŸG

 áaÉc  áà“CGh  áeóÿG  äÉÑ∏£àe  áaÉc  RÉ‚EG  ó©H

 ÉgOƒ¡÷ kGQGôªà°SG  ∂dPh  É¡H  á≤∏©àŸG  äÉ«∏ª©dG

 QÉ°üàNG ±ó¡H á«ªbQ ¤EG É¡JÉeóN áaÉc πjƒ– ‘

.Ú∏eÉ©àŸG ≈∏Y ó¡÷Gh âbƒdG

 ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H ΩÉY ôjóe »Øjô£dG âHÉK ócCGh

 äÉeóÿG  π°†aCG  ÒaƒJ  ≈∏Y  ¢Uô–  ájó∏ÑdG  ¿CG

 §«°ùÑJh  É¡«a  áeGóà°S’G  ≥«≤–h  Ú∏eÉ©àª∏d

 áeõM  øª°V  áeóÿG  √òg  »JCÉJ  å«M  äGAGôLE’G

 kGôNDƒe  ájó∏ÑdG  É¡à≤∏WCG  »àdG  á«ªbôdG  äÉeóÿG

 ∫ÓN øe á∏¡°S IQƒ°üH É¡JÉeóN ÒaƒJ ¤EG kGÒ°ûe..

 øµÁ å«ëH á«còdG äÉ≤«Ñ£àdGh ÊhÎµdE’G ™bƒŸG

 …CG á©LGôŸ áLÉ◊G ¿hO áeóÿG RÉ‚EG πeÉ©àª∏d

.ájó∏ÑdG ΩÉ°ùbCG øe

 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµŸ áeóÿG √òg í«àJh

 Iójó÷G  ™jQÉ°ûª∏d  É¡Ñ∏W  ≈∏Y  Ëó≤àdG  á«fÉµeEG

 ™bƒŸG ÈY áaÉ°VE’G ™jQÉ°ûeh äÓjó©àdG ™jQÉ°ûeh

 ó¡÷G ôaƒJ Éªc ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏Ñd ÊhÎµdE’G

 ≈∏Y  Ú∏eÉ©dGh  Ú∏eÉ©àŸG  ≈∏Y âbƒdGh  ∫ÉŸGh

.ΩÉ¶ædG

 ôjóŸG óYÉ°ùe …ójƒ°ùdG Ióg øH áØ«∏N ¢Sóæ¡ŸG ócCGh

 äGƒ£N QÉ°üàNG ÊÉÑŸGh á°Sóæ¡dG  ´É£≤d ΩÉ©dG

 ‘ ¢üFÉ°üÿG øe ójó©dG ÒaƒJh á∏eÉ©ŸG RÉ‚EG

 Ö∏£dG  á©HÉàªc  ΩÉ¶ædG  ∫ÓN  øe  áeóÿG  √òg

 äÉ¶MÓe ΩÓà°SGh Ö∏£dG ≈∏Y åjóëàdGh πjó©àdGh

 ΩÓà°SGh  äÉ££îŸG  ≈∏Y  á«°Sóæ¡dG  áæé∏dG

 äÉ££îŸG OÉªàYG IOÉ¡°Th Ióªà©ŸG äÉ££îŸG

 äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµŸ ìÉª°ùdÉH áeóÿG RÉà“ Éªc

 ÉgOGó°Sh Iójó÷G ™jQÉ°ûª∏d AÉæÑdG Ωƒ°SQ ÜÉ°ùàMÉH

.AÉæÑdG áMÉ°ùŸ É≤ÑW IöTÉÑe



:ΩGh-IôØ¶dG

 πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  IôØ¶dG  á≤£æe  ‘  ºcÉ◊G

 ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H

 ÖMÉ°U ºYOh "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG

 á«àëàdG  á«æÑdG  äÉYhöûe  ò«ØæJ  π°UGƒJ

 »YÉ£b  ‘  Éª«°S  ’  á∏eÉµàŸGh  IQƒ£àŸG

 á«ªæàdG  IÒ°ùe  Rõ©j  ÉÃh  äÓ°UGƒŸGh  π≤ædG

.ádhódG ‘ áeGóà°ùŸG

 IOÉ«≤dG  øe  π°UGƒàŸG  ºYódÉH  √ƒª°S  OÉ°TCGh

 ï«°ûdG ƒª°S øe áã«ã◊G á©HÉàŸÉHh Ió«°TôdG

 ¿GƒjO ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ÜÉjP

 ácöT  IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ,»ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h

 ájójó◊G  ∂µ°ùdG  ´höûŸ  äGQÉ£≤∏d  OÉ–’G

 √ôjƒ£J  áª¡e  ¤ƒàJ  …òdG  á«JGQÉeE’G  á«æWƒdG

 Rõ©j …òdGh ,äGQÉ£≤∏d OÉ–’G ácöT ¬∏«¨°ûJh

 »ª«∏bE’G  Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  ádhódG  áfÉµe  øe

 ójó©∏d ´höûŸG ≥«≤– ‘ º¡°SCG Ée »ŸÉ©dGh

 ™jöùdG Ωó≤àdG ó«©°U ≈∏Y AGƒ°S äGRÉ‚E’G øe

 É«dÉM  …ôŒ  »àdG  á«FÉ°ûfE’G  äÉ«∏ª©dG  ‘

 ™e ádhódG  ≥WÉæe áaÉc ÚH §HôdG  ∫Éªµà°S’

 ó«©°U ≈∏Y hCG ,»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO

 ´höûŸG  øe  ¤hC’G  á∏MôŸG  øª°V  äÉ«∏ª©dG

 øe »eƒj πµ°ûH äGRÉ‚E’G ≥«≤– π°UGƒJ »àdG

 ‘ √QOÉ°üe  øe  âjÈµdG  äÉÑ«ÑM  π≤f  ∫ÓN

.¢ùjhôdG ‘ ôjó°üàdG •É≤f ¤EG ¿É°ûÑMh √É°T

 ¿ÉÑ°†b óe ∫ÉªYCG √ƒª°S Ú°TóJ ∫ÓN ∂dP AÉL

 á∏MôŸG  øe  "CG"  áeõë∏d  ájójó◊G  ∂µ°ùdG

 á«æWƒdG  ájójó◊G ∂µ°ùdG  ´höûe øe á«fÉãdG

 äGQÉ£≤∏d OÉ–’G ácöT ¬àeÉbCG …òdG πØ◊G ∫ÓN

.IôØ¶dG á≤£æÃ ¢ùjhôdG áæjóe ‘

 ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch

 ‹É©e πØ◊G ™bƒe ¤EG ¬dƒ°Uh iód ¿É«¡f ∫BG

 äÉjó∏ÑdG  IôFGO  ¢ù«FQ  »HÉÑMC’G  óªfi  ìÓa

 ,äGQÉ£≤∏d  OÉ–’G  IQGOEG  ¢ù∏› ƒ°†Y  π≤ædGh

. ácöûdG ‘ Újò«ØæàdG øjôjóŸG QÉÑc øe OóYh

 êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©e ∫ÉØàM’G ö†Mh

 á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa

 ôjRh ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©eh

 ¢ù«FôdG  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG

 "  á«æWƒdG  »ÑXƒHCG  ∫hÎH  ácöûd  …ò«ØæàdG

 ¢Sóæ¡ŸG ‹É©eh É¡JÉcöT áYƒª›h " ∑ƒfOCG

 ƒ°†Y ábÉ£dG IôFGO ¢ù«FQ QôŸG ó°Tôe á°†jƒY

 óªfi  QƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ,»∏eÉ¡dG ó°TGQ

 …ôgÉ¶dG  ô£e  óªMCG  IOÉ©°Sh  ,»ÑXƒHCG  IQÉeE’

 á≤£æe  ‘  ºcÉ◊G  πã‡  ƒª°S  Öàµe  ôjóe  ,

 QÉ°ûà°ùe ÜÉ¡°TƒH óªM ≈°ù«Y IOÉ©°Sh ,IôØ¶dG

 IOÉ©°Sh IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ƒª°S

 πã‡ ¿GƒjO π«ch ,…Qƒ°üæŸG ô£e óªfi öUÉf

 øe  OóYh  áHÉfE’ÉH  IôØ¶dG  á≤£æe  ‘ ºcÉ◊G

.ádhódG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc

 øe ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ™∏WGh

 ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,∂∏e …OÉ°T ¢Sóæ¡ŸG

 ‘  πª©dG  Ò°S  Ωó≤J  ≈∏Y  ,äGQÉ£≤∏d  OÉ–’G

 äÉØjƒ¨dG ™e ¢ùjhôdG §HôJ »àdG  "CG" áeõ◊G

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ™e  ádhódG  OhóM  ≈∏Y

 GÎeƒ∏«c  139  ¬dƒW  ≠∏Ñj  QÉ°ùÃ  ájOƒ©°ùdG

 ¤EG áeõ◊G RÉ‚E’ á«∏µdG áÑ°ùædG â∏°Uh å«M

 πFGhCG ‘ á«FÉ°ûfE’G äÉ«∏ª©dG ¥Ó£fG òæe % 59

.2020 ΩÉY

 ∫ƒM  »Áó≤J  ¢VôY  ¤EG  √ƒª°S  ™ªà°SG  Éªc

 ” å«M "CG" áeõ◊G ‘ AÉæÑdG ∫ÉªYCG äGQƒ£J

 á«FÉ°ûfE’G  ∫ÉªYC’G  ∞°üf  ≈∏Y  ójõj  Ée  RÉ‚EG

 øe % 79 øe AÉ¡àf’Gh áHÎdG õ«¡éàH á°UÉÿG

 % 59h ájôî°üdGh á«∏eôdG ∫ÓàdG ™£b ∫ÉªYCG

 QÉ°ùe ájƒ°ùàd á«∏eôdG äÉ°†ØîæŸG áÄÑ©J øe

.ójó◊G áµ°ùdG

 OÉ–’G  ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  QÉ°TCGh

 ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ¤EG  ¢Vô©dG  ∫ÓN  äGQÉ£≤∏d

 ¬JQÉjR ∫ÓN ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG

 ÜÉÑ°ûdG ÖjQóJ á«ªgCÉH 2013 ‘ ácöûdG ™bGƒe

 ¤EG Éàa’ ,ΩÉ¡dG ´É£≤dG Gòg ‘ πª©∏d ÚæWGƒŸG

 øe ójó©dG º°†j äGQÉ£≤∏d OÉ–’G πªY ≥jôa ¿CG

 ¢ù«°SCÉJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH á∏gDƒŸG á«æWƒdG QOGƒµdG

 πLCG  øe ádhódÉH  ájójó◊G ∂µ°ù∏d  Ωƒ∏HO ∫hCG

 Gò¡d á©aGódG Iƒ≤dG Gƒfƒµ«d º¡∏«gCÉJh º¡ÑjQóJ

 ” ¬fCG Éë°Vƒe ,»é«JGÎ°SE’G »æWƒdG ´höûŸG

 ‘ ÜÓ£dG  øe ¤hC’G  á©aódG  èjôîJ π©ØdÉH

.ácöûdG ‘ º¡ØFÉXh Gƒª∏à°SGh 2020 ΩÉY

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCGh

 πMGôe áaÉc ôjƒ£J ≈∏Y πª©dG á∏°UGƒe á«ªgCG

 ìƒª£dG  »é«JGÎ°SE’G  »æWƒdG  ´höûŸG  Gòg

 Gô¶f ,á«ŸÉ©dG äÉØ°UGƒŸGh ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG ≥ah

 »ŸÉY õcôªc ádhódG áfÉµe ï«°SôJ ‘ √Qhód

 øY  Ó°†a  IQƒ£àŸG  á«à°ùLƒ∏dG  äÉ«∏ª©∏d

 ádhódG äGOGó©à°SG øª°V õFÉcôdG ºgCG óMCG ¬fƒc

 ‘ É«°ù«FQ ÉªgÉ°ùeh áeOÉ≤dG ÉeÉY Ú°ùªî∏d

 áµÑ°T  ôjƒ£J  ÈY »æWƒdG  OÉ°üàb’G  ƒ‰ ºYO

 Oƒ¡L ºYój ΩGóà°ùe π≤f ´É£bh ájójóM ∂µ°S

 äGöTDƒŸGh  Ió©°UC’G  ∞∏àfl  ≈∏Y  ádhódG

.ájƒ«◊G

 OÉ–’G ácöT ¬H Ωƒ≤J Ée ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCGh

 ÜÉjP ï«°ûdG ƒª°S IOÉ«≤H Oƒ¡L øe äGQÉ£≤∏d

 ¥ÉaBG íàa π«Ñ°S ‘ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH

 äÓ°UGƒŸGh π≤ædG »YÉ£b ‘ á«ªæà∏d IójóL

 øWGƒe  πµd  IOÉ©°ùdGh  á«gÉaôdG  πÑ°S  ÒaƒJh

.øWƒdG ¢VQCG ≈∏Y º«≤eh

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdGh

 πª©J »àdG á«JGQÉeE’G á«æWƒdG QOGƒµdG øe GOóY

 º¡æe  ´höûŸG  ‘  á«∏«¨°ûàdG  äÉ«∏ª©dG  ‘

 ájójó◊G ∂µ°ùdG Ωƒ∏HO èeÉfôH øe êôîJ øe

 OGóYEG  á«ªgCG  √ƒª°S  ócCG  å«M GôNDƒe  á«æWƒdG

 ´É£≤dG  Gòg  IOÉ«≤d  É¡∏«gCÉJh  á«æWƒdG  QOGƒµdG

.ácöû∏d á«°SÉ°SC’G õFÉcôdG óMCG ó©j …òdG …ƒ«◊G

 ‘ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ΩÉbh

 Ú°TóJ  ‘  AóÑdG  IQÉ°TEG  ¥ÓWEÉH  πØ◊G  ΩÉàN

 ‘ á«FÉ°ûfE’G ájójó◊G ∂µ°ùdG ¿ÉÑ°†b óe ∫ÉªYCG

 á∏eÉc IôØ¶dG á≤£æe §HôJ »àdGh /CG/ áeõ◊G

 áæjóe ¤EG k’ƒ°Uh ∞jôW ≈àMh äÉØjƒ¨dG øe

.Gƒ«dh ójGR

 ájójó◊G ∂µ°ùdG ´höûe ôjƒ£J äÉ«∏ªY Ò°ùJh

 ™jQÉ°ûe ÈcCG óMCG Èà©j …òdG á«JGQÉeE’G á«æWƒdG

 ∫hó÷G  Ö°ùM  ádhódG  ‘  á«àëàdG  á«æÑdG

 ¬à«ªgCG  ¢ùµ©j  ÉÃ  ,¬d  áYƒ°VƒŸG  §£ÿGh

 áãjóM á«æWh ájójóM ∂µ°S áµÑ°T ÒaƒJ ‘

 IóFGôdG  á«ª«∏bE’G  áfÉµŸG øe Rõ©J áeGóà°ùeh

 ôaÉ°†J πX ‘ ≥≤ëàj Ée ƒgh ,äGQÉeE’G ádhód

 á«∏ëŸG äÉeƒµ◊G ™e »ÑXƒHCG áeƒµM Oƒ¡L

 GQhO Ö©∏«°S …òdG …ƒ«◊G ´höûŸG Gòg ºYód

 Égó¡°ûJ »àdG õ«ªàdG IÒ°ùe á∏°UGƒe ‘ É«°ù«FQ

.ádhódG

 á«°ù«FôdG ÅfGƒŸG ÚH ´höûŸG §HQ º¡°ù«°Sh

 ‘ á«fÉµ°ùdG õcGôŸGh êÉàfE’Gh ™«æ°üàdG •É≤æH

 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ‘  ádhódG

 ,¢UÉN πµ°ûH  IôØ¶dG  á≤£æe ‘h ΩÉY πµ°ûH

 õcGôŸG á«≤H ™e á≤£æŸG §HGôJ øe Rõ©«°S PEG

 »HÉéjEG πµ°ûH ¢ùµ©æj ÉÃ á«°ù«FôdGh ájƒ«◊G

.ádhódG ‘ Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG IÉ«M ≈∏Y

 á«fÉãdG á∏MôŸG øe "CG" áeõ◊G á«ªgCG øªµJh

 ádhO  ÚH  É¡£HQ  ‘  ´höûŸG  ôjƒ£J  øe

 Iƒ£N ‘ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸGh äGQÉeE’G

 ¢ù°SDƒJh  á≤£æŸG  §HGôJh  IóMh  ï°SôJ  áeÉg

 π≤ædG  äÉYÉ£b  πeÉµJ  øe  IójóL  á∏MôŸ

 ∫hód  ájójó◊G  ∂µ°ùdG  áµÑ°T  ÈY  á«ª«∏bE’G

 ≈∏Y  ¢ùµ©æj  ÉÃ  ,»é«∏ÿG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›

 á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG

.á≤£æŸG ∫hód á«MÉ«°ùdGh á«Ä«ÑdGh

 á«FÉ¡ædG á∏MôŸG ájójó◊G ¿ÉÑ°†≤dG ójó“ ó© ojh

 ôHÉ©ŸGh Qƒ°ù÷G ó««°ûJ ∫Éªµà°SGh áµ°ùdG AÉæÑd

 »JCÉJh ,¢ùjhôdG øe ΩOôdGh ôØ◊G ∫ÉªYCG áaÉch

 ™«ªL  ójQƒJh  ¢VQGƒ©dG  ™«æ°üJ  AÉ¡fEG  ó©H

.áµ°ùdÉH á°UÉÿG OGƒŸG

 á«°ù«FôdG ™HQC’G Ωõ◊G ióMEG "CG" áeõ◊G ó©Jh

 ∂µ°ùdG áµÑ°T ´höûe øe á«fÉãdG á∏MôŸG øe

 ácöT Ωƒ≤J …òdG á«JGQÉeE’G á«æWƒdG ájójó◊G

 ÒjÉ©ª∏d  É≤ah  √ôjƒ£àH  äGQÉ£≤∏d  OÉ–’G

.á«ŸÉ©dG

 äGQÉ£≤∏d OÉ–’G ácöT ¢ù«°SCÉJ  ” ¬fCG  ôcòj

 ôjƒ£J  ≈∏Y πª©∏d  2009 ΩÉY øe ƒ«fƒj  ‘

 ÜÉcôdG π≤æd ájójó◊G ∂µ°ùdG áµÑ°T π«¨°ûJh

 ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  ™FÉ°†ÑdGh

 §Hôd ájójóM ∂µ°S áµÑ°T AÉ°ûfEG  ºà«°S å«M

 ,ádhódG  ‘  á«YÉæ°üdGh  á«æµ°ùdG  õcGôŸG  ºgCG

 ∂µ°ùdG  áµÑ°T  øe  kÉª¡e  kGAõL  πµ°ûà°S  »àdGh

 ∫hO  ÚH  §Hô∏d  ÉgDhÉ°ûfEG  §£îŸG  ájójó◊G

.á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏›

 »àdG ¤hC’G á∏MôŸG øe ìÉéæH AÉ¡àf’G ” óbh

 âbƒdGh á«fGõ«ª∏d kÉ≤ah É¡ª«∏°ùJh É¡∏«¨°ûJ ”

 »gh  GÎeƒ∏«c  264 áaÉ°ùÃ Qó≤Jh  øjOóëŸG

 √QOÉ°üe øe âjÈµdG äÉÑ«ÑM π≤æd á°ü°üfl

.¢ùjhôdG ‘ ôjó°üàdG á£≤f ¤EG ¿É°ûÑMh √É°T ‘

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO á«fÉãdG á∏MôŸG §HôJh

 ÈY  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  IóëàŸG

 É¡°†©H  ádhódG  äGQÉeEG  §HôJ  Éªc  ,äÉØjƒ¨dG

/  á«YÉæ°üdG  áØ«∏N  áæjóe  §HôJh  ,¢†©ÑH

 IÒéØdGh  »∏Y  πÑLh  áØ«∏N  ÅfGƒeh  /OGõ«c

.ádhó∏d »böûdG πMÉ°ùdG ≈∏Y

:ΩGh-»HO

 "∑ÓŸG"h "áeÉ©dG " •Gƒ°TCG ¢ùeCG â≤∏£fG

 â°ùaÉæJ kGÒW 283 â¨∏H IÒÑc ácQÉ°ûÃ

 ô£°ùàd ÚgÉ°T ÒL áÄØd ájƒb •Gƒ°TCG 9 ‘

 ´Gõa ádƒ£H äÉ°ùaÉæe øe ¢ùeÉÿG Ωƒ«dG

 É¡ª¶æj  »àdG  "ìGƒ∏àdG"  Qƒ≤°üdÉH  ó«°ü∏d

 çGÎdG  AÉ«ME’  óªfi  øH  ¿GóªM  õcôe

 á≤£æe ‘ …QÉ÷G ôjÉæj 15 ≈àM ôªà°ùJh

.»HóH ájhôdG

 ˆGóÑY Ö°ùc ,ìƒàØe áeÉ©dG •Gƒ°TCG  ‘h

 •ƒ°T  "Ö©°üdG"  Ò£dÉH  »°ù«Ñ≤dG  ¿ÉØ∏N

 áaÉ°ùŸG  kÉ©WÉb  ,õeôdG  ñôa  ÚgÉ°T  ÒL

 ¿ÉØ∏N ˆGóÑY ∫Éf Éªc ,á«fÉK 17,287 øeõH

 `H  "ÖgP" Ò£dÉH ÊÉãdG õcôŸG »°ù«Ñ≤dG

 õjô◊G ∫ÉªL ∞«°S kÉãdÉKh ,á«fÉK 17,436

.á«fÉK 17,552`H "26" Ò£dÉH

 õcGôŸG ≈∏Y …ôLÉ¡dG öUÉf ódÉN øª«gh

 ÚgÉ°T  ÒL  •ƒ°T  ‘  ¤hC’G  áKÓãdG

 kÉ©WÉb "ΩÉ“" Ò£dG k’hCG AÉLh ,õeQ ¢SÉfôL

 Ò£dG kÉ«fÉKh ,á«fÉK 17,554 øeõH áaÉ°ùŸG

 Ò£dG  kÉãdÉKh  ,á«fÉK  17,648`H  "±Ò°ûe"
.á«fÉK 17,754`H "¢SÉj"

 …Qƒ°üæŸG  á∏aÉ÷ÉH  áØ«∏N  óªfi  ∫Éfh

 ñôa  ÚgÉ°T  ÒL  •ƒ°T  ‘  ∫hC’G  õcôŸG

 áaÉ°ùŸG ™£b Éeó©H "2 ¢SCG" Ò£dÉH ,»°ù«FQ

 ¿ÉØ∏N  »£H  ¬«∏j  ,á«fÉK  17,942  øeõH

 ,á«fÉK18,315`H  "çóM" Ò£dÉH »°ù«Ñ≤dG

 "10"  Ò£dÉH  õjô◊G  ∫ÉªL ∞«°S  kÉãdÉKh

.á«fÉK 18,567`H

 …Qƒ°üæŸG á∏aÉ÷ÉH áØ«∏N óªfi πªcCGh

 ÒL •ƒ°ûH RƒØdÉH á«FÉæãdG ó°üë«d ¬bƒØJ

 "¥GôH"  Ò£dÉH  ,»°ù«FQ  ¢SÉfôL  ÚgÉ°T

 óªfi  ´Gõg  ¬«∏j  ,á«fÉK  18,231  øeõH

 18,235 øeõH  "32 ¢SCG" Ò£dÉH OƒªëŸG

 "88" Ò£dÉH »YhQõŸG »∏Y ó°TGQ ºK ,á«fÉK

.á«fÉK 18,260 øeõH

 ∫hC’G  õcôŸG  QôŸG  ⁄É°S  ∑QÉÑe  ≥≤Mh

 Ò£dÉH ,…ó≤f ñôa ÚgÉ°T ÒL •ƒ°T ‘

 ∞«°S ¬«∏j ,á«fÉK 18,538 øeõH "ójƒ°S"
 18,556`H  "16"  Ò£dÉH  õjô◊G  ∫ÉªL

 Ò£dÉH  »YhQõŸG  ó«ÑY  ¿ÉØ∏N ºK  ,á«fÉK

.á«fÉK 18,643`H "êƒØdG"
 ¿ô› øH óªM ó°üëa ,∑ÓŸG •Gƒ°TCG ‘ ÉeCG

 ‘  ∫hC’G  õcôŸG  "ÖjòdG"  Ò£dÉH  …óæµdG

 18,285 øeõH ,õeQ ñôa ÚgÉ°T ÒL •ƒ°T

 …Qƒ°üæŸG  óªfi  ôjóZ  kÉ«fÉKh  ,á«fÉK

 kÉãdÉKh  ,á«fÉK  18,531 øeõH  "1"  Ò£dÉH

 `H  "¥GôH"  Ò£dÉH  ‹ÉÑ≤ŸG  óªfi  ∞«°S

.á«fÉK18,636

 ∫hC’G  õcôŸG  »YhQõŸG  ÂÉZ áØ«∏N ∫Éfh

 Ò£dÉH ,»°ù«FQ ñôa ÚgÉ°T ÒL •ƒ°T ‘

 ¬«∏j  ,á«fÉK  18,434  øeõH  "¿ÉHóM"
 "¢Tƒ°ûe"  Ò£dÉH …Qƒ°üæŸG ΩGõN öUÉf

 …óæµdG õjõ©dG óÑY kÉãdÉKh ,á«fÉK 18,764`H

.á«fÉK 18,794 `H "QÉàîŸG" Ò£dÉH

 ∫hC’G  õcôŸG  »ª«ª©dG  ó«©°S  »∏Y ≥≤Mh

 Ò£dÉH ,õeQ ¢SÉfôL ÚgÉ°T ÒL •ƒ°T ‘

 ó°TGQ  ¬«∏j ,á«fÉK 17,974 øeõH  "4 ¬jEG"
 øeõH "ôéH’G" Ò£dÉH …Qƒ°üæŸG OhöS øH

 …OÒéŸG ÊÉK óªM kÉãdÉKh ,á«fÉK 18,134

.á«fÉK 18,291 `H "ÜÉ¡jÉe" Ò£dÉH

 ‘  ∫hC’G  õcôŸG  QôŸG  »∏Y  ôHÉL  ≥≤Mh

 Ò£dÉH ,»°ù«FQ ¢SÉfôL ÚgÉ°T ÒL •ƒ°T

 óªfi ¬«∏j ,á«fÉK 18,169 øeõH "Qƒµ°ûe"
 18,195`H "12 ¬jEG" Ò£dÉH »ª«ª©dG ó«©°S

 Ò£dÉH  …Qƒ°üæŸG  óLÉe  ΩGõN  ºK  ,á«fÉK

.á«fÉK18,242 `H "¿ƒjõe"

Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ´Gõa ádƒ£H »a z∑ÓªdG{ h záeÉ©dG{ ábÓ£fG ø°TóJ kGô«W 283

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14638 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 8 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

 ÉjÉæãdG •Gƒ°TCG »a á©°SGh ácQÉ°ûe

πHE’G áæjGõªH º«gÉéªdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 πHE’G áæjGõe ‘ º«gÉéŸG ÉjÉæãdG •Gƒ°TCG  ó¡°ûJ 

 á«JGQÉeEG  äÉcQÉ°ûe  14  ¬JQhóH  IôØ¶dG  ¿ÉLô¡Ã

 öTÉ©dG ´ƒÑ°SC’G äÉ≤HÉ°ùe øª°V á©°SGh á«é«∏Nh

.IôØ¶dG á≤£æÃ ójGR áæjóe ‘ ¿ÉLô¡ŸG øe

 óFÉ≤dG ,»YhQõŸG ∞∏N ¢SQÉa AGƒ∏dG ‹É©e ó≤ØJh

 äÉfÉLô¡ŸG IQGOEG áæ÷ ¢ù«FQ »ÑXƒHCG áWöûd ΩÉ©dG

 ∫ÓN ,¿ÉLô¡ŸG ™bƒe ,á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh

 ‘ á©ÑàŸG äGAGôLE’G É¡dÓN ™HÉJ á«MÉÑ°U ádƒL

 ¢üëØdGh º«µëàdG ¿É÷ ≈≤àdG å«M ,πHE’G áæjGõe

.RôØdGh »Ñ£dG

 ÉjÉæãdG •Gƒ°TCG èFÉàf ¿ÓYEG á©ª÷G Ωƒ«dG ºà«°Sh

 30 É¡d ¢ü°üN »àdG , OÓàdGh ÉjGöû∏d º«gÉéŸG

 AÉæHCG É¡H ∑QÉ°ûj •Gƒ°TCG 3 ≈∏Y áYRƒe áª«b IõFÉL

 äÉ≤HÉ°ùe  øª°V  ,è«∏ÿGh  äGQÉeE’G  øe  πFÉÑ≤dG

 ÉjGöT •ƒ°T/ »gh ,¿ÉLô¡ŸG øe öTÉ©dG ´ƒÑ°SC’G

 - ìƒàØe πFÉÑ≤dG AÉæHC’ ÉjGöT •ƒ°T ,πFÉÑ≤dG AÉæHC’

 ∂dPh ,/πFÉÑ≤dG AÉæHC’ OÓJ •ƒ°T ,AÉcöûdÉH íª°ùj

.º«µëàdGh RôØdG ¿É÷ ≈∏Y É¡°VôY ó©H

 •Gƒ°TCG ‘ ácQÉ°ûŸG πHE’G á©ª÷G Ωƒ«dG CGóÑJ Éªc

 ,OÓàdGh ÉjGöûdG •Gƒ°TCG øª°V º«gÉéŸG - ∫ƒ◊G

 ¿ÓYEG  ºà«°Sh  ,á°ü°üîŸG  ∑ƒÑ°ûdG  ¤EG  ∫ƒNódÉH

 »g •Gƒ°TCG 3 πª°ûJ å«M ,âÑ°ùdG óZ Ωƒj É¡éFÉàf

 AÉæHC’  ÉjGöT  •ƒ°T  ,πFÉÑ≤dG  AÉæHC’  ÉjGöT  •ƒ°T/

 OÓJ  •ƒ°T  ,AÉcöûdÉH  íª°ùj  -  ìƒàØe  πFÉÑ≤dG

 ,áª«b IõFÉL 30 É¡d ¢ü°üN óbh ,/πFÉÑ≤dG AÉæHC’

 »Wƒ°T èFÉàf ¿ÓYEG âÑ°ùdG óZ Ωƒj ‘ ºà«°S Éªc

 ,≥jÉ≤M ,ójQÉØe/ •ƒ°T ñƒ«°ûdG ƒª°ùdG ÜÉë°UCG πHEG

 ¢ü°üN óbh /∫ƒM ,ÉjÉæK ,´GòjG •ƒ°T /h /ÉjÉ≤d

.áª«b õFGƒL 5 •ƒ°T πµd

 øe á«fÉãdG á∏Môª∏d ájójóëdG ∂µ°ùdG ¿ÉÑ°†b óe ∫ÉªYCG ø°Tój ójGR øH ¿GóªM
OÉëJ’G QÉ£b ´hô°ûe

 ¢Vô©e ∞«°†à°ùj äGó«°ù∏d »HO …OÉf

z¿OQÉL âjôµ°S GP{

:ΩGh-»HO

 äÉjÉÑ©∏d É°Vô©e äGó«°ù∏d »HO …OÉf ∞«°†à°ùj 

 á«bGôdG  AÉjRC’Gh  äGôgƒéŸGh  Qƒ£©dGh  ÚWÉØ≤dGh

 âjôµ°S GP "QÉ©°T â– ΩÉ≤j á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸGh

 9  ≈àM  ôªà°ùj  h  Ωƒ«dG  íààaG  …òdG"¿OQÉL

 º«¶æàd "áÑµ°S" ácöT ™e ¿hÉ©àdÉH …QÉ÷GôjÉæj

 ∫ÉªYC’G äGóFGQ øe OóY ácQÉ°ûÃh ¢VQÉ©ŸG IQGOEGh

 OÉ©°SEÉH …OÉædG ΩGõàdG QÉWEG ‘ ∂dPh äÉªª°üŸGh

 ≈bQCG øª°V É¡JÉLÉ«àMG »Ñ∏j Ée πc Ëó≤Jh ICGôŸG

.ÒjÉ©ŸG

 äGó«°ù∏d »HO …OÉf Iôjóe »µà°ùÑdG É¡ŸG âdÉbh

 Oƒ¡L QÉWEG ‘ »JCÉJ ¢Vô©ŸG áaÉ°†à°SG ¿EG áHÉfE’ÉH

 øe  ICGôª∏d  ájOÉ°üàb’G  ácQÉ°ûŸG  õjõ©àd  …OÉædG

 á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG ‘ É¡©«é°ûJ ∫ÓN

 ÉÃh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ‘ áeÉg Iõ«cQ πµ°ûJ »àdG

 ‘  á«JGQÉeE’G  ICGôŸG  áªgÉ°ùe  õjõ©J  ‘  º¡°ùj

 ≥≤ëjh á«ªæàdG IÒ°ùe ‘ »°ù«FQ ∂jöûc IÉ«◊G

.…öSC’Gh …OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G É¡d

 "¬Ñµ°S" ™e ≥«°ùæàdÉH ¢Vô©ŸG º«¶æJ ¿CG äócCGh

 πc  Ëó≤àH  …OÉædG  ΩGõàdG  QÉWEG  ‘  ∂dòc  »JCÉj

 Iõ«‡ äÉeóN ÒaƒJ ∫ÓN øe ICGôŸG äÉLÉ«àMG

 ‘ É¡d ôaƒàJ ¿CG øµÁ »àdGh ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG øª°V

 á«dÉãe  á°Uôa  πµ°ûj  ¬fCG  ¤EG  IÒ°ûe  óMGh  ¿Éµe

 ájQÉéàdG  ™jQÉ°ûŸG  äÉÑMÉ°Uh  ∫ÉªYC’G  äGóFGôd

 áëjöT  ¤EG  É¡H  ∫ƒ°UƒdGh  ø¡JÉéàæe  ≥jƒ°ùàd

 äGôFGR  É¡∏ã“  »àdGh  Úµ∏¡à°ùŸG  øe  á©°SGh

.äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe …OÉædG äGƒ°†Yh

 øª°V »JCÉj ¢Vô©ŸG ¿CG  »µà°ùÑdG É¡ŸG âaÉ°VCGh

 2021 ΩÉ©d äGó«°ù∏d »HO …OÉf äÉ«dÉ©a IóæLCG

 á«°VÉjôdG á£°ûfC’G øe ójó©dG ≈∏Y πªà°ûJ »àdG

 ±ó¡à°ùJ »àdG á«¡«aÎdGh á«aÉ≤ãdGh á«©ªàéŸGh

 ájÒÿG  äÉ«dÉ©ØdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  πØ£dGh  ICGôŸG

.…OÉædG ádÉ°SQ øe kÉª¡e kGAõL ó©J »àdG á«fÉ°ùfE’Gh
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دبي ـ وام: 

عقدت اللجنة الن�سائية يف هيئة كهرباء 

ومياه دب���ي لقاًء افرتا�سي���ًا مع اللجنة 

الن�سائي���ة يف دائ���رة ال�سياحة والثقافة 

- اأبوظب���ي لت�سليط ال�س���وء على اأف�سل 

املمار�سات املتعلق���ة بتمكني املراأة يف 

الهيئ���ة. وا�ستعر�ست اللجن���ة الن�سائية 

يف الهيئة جهودها لتوفري بيئة اإيجابية 

حمف���زة ت�سمن تعزيز ق���درات املوظفات 

وتعزي���ز دوره���ن الفع���ال يف تر�سي���خ 

جناح���ات الهيئ���ة ومتيزه���ا واملكان���ة 

العاملية املرموقة التي ح�سدتها وركزت 

عل���ى توجهه���ا اال�سرتاتيج���ي واأهدافها 

وخطط عمله���ا الرامية اإىل متكني وريادة 

املراأة وم�ساعدتها يف حتقيق التوازن بني 

حياتها املهنية واالجتماعية واالأ�رسية مع 

مراعاة احتياجاتها امل�ستجدة ومتطلبات 

تفعيل طاقاتها اخلالقة واملبدعة. وقالت 

فاطم���ة حمم���د اجلوكر رئي�س���ة اللجنة 

الن�سائي���ة يف الهيئ���ة اإن القيادة العليا 

يف الهيئ���ة اأدرك���ت مبك���راً اأهمية توفري 

كافة املقوم���ات لتمكني موظفات الهيئة 

من اإحداث تاأثري اإيجابي م�ستدام وكانت 

الرائدة  الهيئة م���ن اجلهات احلكومي���ة 

يف دب���ي يف جم���ال اإ�رساك امل���راأة يف 

اتخاذ القرار مم���ا جعلها قدوة واأمنوذجًا 

للموؤ�س�سات واجلهات احلكومية واخلا�سة 

يف داخل الدولة وخارجها.

واأ�س���افت اجلوكر نرحب دائم���ًا باإجراء 

اأجنح  وتب���ادل  املعياري���ة  املقارن���ات 

اخلربات والتجارب الهادفة اإىل توفري كافة 

مقوم���ات الدعم للمراأة لتظل خري �س���ند 

للوطن وم�س���اهمًا حموريًا يف املحافظة 

على املكت�سبات وحتقيق اإجنازات جديدة 

مبا يحقق التنمية االجتماعية امل�ستدامة. 

م�س���رية اإىل اأنه عماًل بتوجيهات القيادة 

العليا يف الهيئة تويل اللجنة الن�س���ائية 

موظف���ات الهيئ���ة كل االهتم���ام الالزم 

لتحفيزه���ن على النج���اح واإثبات الذات 

مبا ينعك�س اإيجابًا على حياتهن املهنية 

واالجتماعية وعلى املجتمع باأكمله.

وت�سم الهيئة حاليًا 1,948 موظفة �سمن 

جميع اإداراتها وي�س���مل ه���ذا العدد 701 

موظف���ة يف القط���اع الهند�س���ي والفني. 

وت�سكل الن�ساء االإماراتيات ن�سبة %81.6 

من اإجمايل القوى الن�س���ائية العاملة يف 

الهيئة كما تبلغ ن�سبة الن�ساء االإماراتيات 

يف مرك���ز البح���وث والتطوي���ر 32% من 

بينهن ن�س���اء حا�س���الت عل���ى موؤهالت 

تعليمي���ة عالية يف املج���االت العلمية 

الهيئة يف  والهند�سية. وت�سارك موظفات 

خمتلف االأعمال التطوعية داخل وخارج 

الدولة كما ت�س���ارك املوظفات يف جميع 

برام���ج ومبادرات الرت�س���يد والتوعية ال 

�سيما تلك التي ت�ستهدف املراأة.

اأبوظبي ـ  وام:

اأطلقت دائ���رة الثقافة وال�س���ياحة � اأبوظب���ي برناجمًا 

خم�س�سًا ملغامرات القيادة على الكثبان الرملية، والذي 

يت�سمن �ست خرائط مل�سارات القيادة على الكثبان الرملية 

يف اأبوظب���ي ومنطقتي الظفرة والع���ني، والتي يتوجب 

على امل�س���اركني اتباعها من خالل �س���ياراتهم اخلا�سة 

واال�ستفادة من عدد من االأن�سطة ال�سحراوية واخلارجية 

من �سمنها التخييم و�سط ال�سحراء. 

وتتف���اوت خرائط امل�س���ارات املحددة �س���من الربنامج 

بح�سب خربة ال�س���ائقني بني م�سارات للمبتدئني واأخرى 

للمتو�سطني واملحرتفني، مبا ي�سمح لع�ساق هذه املغامرة 

با�ستك�ساف كثبان اإمارة اأبوظبي الرملية اخلالّبة. ويوفر 

كل م�س���ار جمموع���ة متنوع���ة من املعامل ال�س���ياحية 

التي ميكن للزوار اال�س���تمتاع مب�ساهدتها، مثل م�ساهدة 

قطعان اجلمال والغزالن، اإىل جانب اإطالالت �ساحرة على 

الكثبان الرملية والواح���ات. وميكن االطالع على خرائط 

امل�س���ارات التي ت�سمل كل من الرماح وامل�سار من منطقة 

العني اإىل الرمال البي�س���اء وحمي���م واأم العو�س ومعرب 

ليوا واخلزنة، من خالل منظمي الرحالت امل�س���اركني يف 

الربنامج، وعرب ال�سفحة اخلا�سة بالقيادة على الكثبان 
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وي�س���مل الربنامج تزويد ال�سائقني مبجموعة من القواعد 

االإر�سادية والتعليمات ل�سمان �سالمتهم اإ�سافة اإىل ذلك، 

�سيتم تخ�سي�س ح�س�س تدريبية للمبتدئني حول قواعد 

واأ�سا�سيات القيادة على الكثبان الرملية، متكنهم من بدء 

مغامرتهم باأمان وجميع امل�س���ارات متوفرة على تطبيق 

خرائط جوجل من خالل رابط خم�س�س لكل منها.

وقال �سعادة علي ح�سن ال�سيبة، املدير التنفيذي لقطاع 

ال�س���ياحة والت�س���ويق يف دائرة الثقافة وال�س���ياحة – 

اأبوظبي تع���دّ اأبوظبي وجهة مثالية لع�ّس���اق املغامرة 

والباحثني عن التوا�س���ل مع الطبيع���ة ملا تختزله من 

طبيع���ة خالبة ومناظر طبيعية �س���احرة. الفت���ا اإىل اأن 

الربنامج يتيح لل�سائقني فر�سة ا�ستك�ساف جمال و�سحر 

اأبوظبي وعرو�س���ها املتنوعة، من خالل منحهم فر�س���ة 

خو�س مغامرات م�س���وقة ومتنوعة على مدار العام كما 

ي�س���اعد الربنامج منظمي الرحالت على تقدمي جمموعة 

متنوعة من التجارب واالأن�س���طة ال�سحراوية واخلارجية 

للزوار.
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اأبوظبي ـ وام:

دعت �رسطة اأبوظبي ال�س���ائقني اإىل اال�ستفادة 

من مبادرة الدفع املبكر للمخالفات املرورية 

وتت�س���من تخفي�س 35% خ���الل 60 يومًا من 

ارتكاب املخالفة، وتخفي�س 25% بعد انق�ساء 

ال�س���تني يومًا وذل���ك با�س���تثناء املخالفات 

اخلطرة.

واأك���دت االهتم���ام بتحفي���ز اأف���راد املجتمع 

عل���ى االلت���زام بالنظم والقوان���ني، وتخفيف 

االأعباء املرتتبة عليهم، ومتكينهم من ت�سوية 

اأو�ساعهم القانونية واحلد من املخالفات.

واأ�س���ارت اإىل ت�س���هيل ط���رق الدف���ع عل���ى 

املتعامل���ني من خالل القن���وات الرقمية مثل 

املوقع االإلك���رتوين وتطبيق الهواتف الذكية .. 

مو�سحة اأن الهدف من التخفي�س هو احلد من 

املخالف���ات املرورية وحتفي���ز اأفراد املجتمع 

على االلتزام بالنظم والقوانني.

وكان���ت مديرية امل���رور والدوري���ات جددت 

االتف���اق مع بن���وك اأبوظب���ي االأول، واأبوظبي 

اأبوظب���ي  وم����رسيف  وامل����رسق،  التج���اري، 

االإ�س���المي، واالإمارات االإ�سالمي، على تق�سيط 

خمالفات املرور املرتتبة على ال�سائقني ملدة 

�سنة واحدة با�س���تخدام البطاقات االئتمانية 

ال�سادرة عنها دون احت�س���اب اأية فوائد على 

امل�ستفيدين.

وتهدف اخلدمة اإىل الت�س���هيل على ال�س���ائقني 

واأ�سحاب املركبات وتق�سيط مبالغ املخالفات 

بي�رس و�سهولة، �سمن نطاق تعزيز قيم ال�سعادة 

واالإيجابية للمتعاملني.

�سرطة اأبوظبي: ا�ستمرار 

مبادرة الدفع المبكر للمخالفات 

المرورية

بلدية عجمان تكثف حمالتها الرقابية 

على حدائق الإمارة كافة

عجمانـ  وام:

نفذت اإدارة الزراع���ة واحلدائق العامة 

بدائ���رة البلدية والتخطي���ط بعجمان 

حمالت مكثفة يف كافة حدائق االإمارة 

واملراف���ق العام���ة للتاأكد م���ن التزام 

رواد احلدائ���ق بالتعليم���ات واللوائح 

ال�س���ادرة باعتبارها اجله���ة الوحيدة 

املخولة باإ�س���دار املخالف���ات الهادفة 

للحفاظ عل���ى حدائ���ق مثالية والتي 

تعك�س ال�س���ورة اجلمالية و االإيجابية 

عن االإمارة.

ويف هذا االإطار اأكد ال�س���يد اأحمد �سيف 

املهريي مدي���ر اإدارة الزراعة واحلدائق 

العامة بالدائرة اأن دائرة البلدية تويل 

والفت���ًا لكافة احلدائق،  اهتمامًا كبرياً 

را�سد  ال�س���يخ  بتوجيهات مبا�رسة من 

بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 

واخلطيط بعجمان ومبتابعة دائمة من 

�س���عادة عبدالرحمن حمم���د النعيمي 

مدير عام الدائرة، حر�س���ا على اإيجاد 

بيئة مثالية ومتنف�س طبيعي اآمن لزوار 

احلدائق م���ن االأ�رس واالأفراد و�س���مان 

متتعه���م باأجواء �س���حية وخالية من 

املخالف���ات والت���ي تلق���ي بظالله���ا 

ال�سلبية على اجلميع.

وتابع اأن االإدارة اأعدت خطة وا�س���حة 

و�س���املة للعام احل���ايل 2021، حيث 

�ست�س���عى جاه���دة م�س���تندًة للفئات 

العامل���ة لتنظي���م الرقابة ال�س���املة، 

مبين���ًا اأن الدائرة اأهلت اأع���داداً كافية 

م���ن امل�رسفني لتغطي���ة كافة احلدائق 

واملرافق العامة يف االإمارة.

واو�سح اأن الهدف من فر�س املخالفات 

ه���و ن����رس التوعية بني كاف���ة الفئات 

وحتفيز ال�سكان على االلتزام بال�سوابط 

والتي ت�سب يف م�سلحة اجلميع، حيث 

ان هذه الفرتة ت�س���هد اقبااًل كبرياً على 

زيارة احلدائق يف ظل الطق�س املعتدل 

وتوفر مقوم���ات الرفاهية يف احلدائق 

الت���ي تعت���رب و�س���طًا اآمن���ًا للعوائل 

والأ�سحاب الهوايات املختلفة.

»الثقافة وال�سياحة« تطلق برنامجاً لمغامرات القيادة 

على الكثبان الرملية

دبي ـ وام:

ناق�س معايل الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي 

وزير التغ���ري املناخي والبيئة خ���الل زيارته 

 ANHB " ����حديق���ة ع�س���ل حت���ا التابعة ل

Group " حتدي���ات تعزي���ز تربي���ة نح���ل 
الع�س���ل ومتطلبات زيادة االإنت���اج، وذلك يف 

اإطار ا�س���رتاتيجية الوزارة لدعم وتعزيز املنتج 

الغذائي املحلي.

تاأتي الزيارة �س���من �سل�سلة اجلوالت امليدانية 

التي ينفذها معايل الوزير وفريق عمل الوزارة 

للوقوف عل���ى اأهم التحدي���ات التي تواجهها 

القطاعات التي ت�رسف عليها الوزارة وباالأخ�س 

قطاع���ات االإنتاج الغذائي والعمل على تطبيق 

حل���ول مبتكرة لها مبا ي�س���من تعزيز قدرتها 

وكفاءتها االإنتاجية مبا ي�ساهم يف حتقيق اأمن 

ا�س���تمرارية �سال�سل  وا�ستدامة الغذاء و�سمان 

توريد الغذاء لل�سوق املحلي.

رافق معاليه خالل الزيارة �س���عادة �س���لطان 

علوان وكي���ل وزارة التغ���ري املناخي والبيئة 

بالوكالة، و�سعادة املهند�س �سيف ال�رسع وكيل 

الوزارة امل�ساعد لقطاع املجتمعات امل�ستدامة 

والقائم باأعمال وكيل الوزارة امل�س���اعد لقطاع 

التنوع الغذائي.

وناق�س معاليه مع ال�سيخ �سامل بن �سلطان بن 

 ANHB" سقر القا�س���مي رئي�س جمل�س اإدارة�

Group"، اأهم التحديات التي يواجهها جمال 
تربية نحل الع�س���ل، ومتطلبات زيادة االإنتاج 

وتعزيز تناف�سيته املحلية والعاملية.

واطلع معاليه على التقنيات احلديثة املطبقة 

يف احلديقة ل�س���مان جودة وكف���اءة عمليات 

تربية النحل واإنتاج الع�سل وفق اأعلى املعايري 

العاملية.

وتعد �رسكة " ANHB" من اأكرب منتجي ع�سل 

النحل يف دولة االإمارات بقدرة اإنتاجية تتجاوز 

20 طنًا مو�سميًا، واأنتجت ال�رسكة ما يزيد عن 

140 طن من الع�س���ل خالل ال�س���نوات اخلم�س 

االأخ���رية، ومتتل���ك ما يزيد ع���ن 8 اأالف خلية 

نحل، وتعمل ال�رسكة يف 6 اأ�سواق يف املنطقة 

العربية ت�سمل االإمارات، و ال�سعودية، و االردن، 

و�سلطنة عمان، وم�رس، وال�سودان.

وتعم���ل وزارة التغري املناخي والبيئة �س���من 

ا�سرتاتيجيتها لتعزيز االإنتاج الغذائي املحلي 

وقدرات القطاع الزراعي مبا ي�س���مله من انتاج 

نباتي وحيواين على تطبيق منظومة متكاملة 

ت�س���مل اإق���رار الت�رسيع���ات واإط���الق الربامج 

واملبادرات الداعمة لهذا القطاع مبا ي�سمله من 

جماالت عدة ومنها تربية نحل الع�سل.

وت�س���مل جهود الوزارة يف هذا املج���ال اإقرار 

الت�رسيعات اخلا�س���ة با�س���ترياد وتداول نحل 

الع�س���ل ومنتجاته والتي حتدد �سالالت النحل 

امل�س���موح با�س���تريادها واالأخ���رى املحظورة 

وموا�س���فات النحل امل�ستورد، و اإطالق خدمات 

الكرتوني���ة – جمانية - متخ�س�س���ة العتماد 

االأغذي���ة واملكم���الت الغذائية لنحل الع�س���ل 

خالل الن�س���ف االأول من 2020، ويجري العمل 

حاليًا على تطوير هذه اخلدمات الإطالق من�سة 

متكاملة خلدمات قطاع تربية النحل والعاملني 

به.

وبهدف دعم وتنمية قطاع تربية نحل الع�س���ل 

يف الدولة وتعزيز ال�رساكة مع القطاع اخلا�س 

لالط���الع واال�س���تفادة من التج���ارب العملية 

الناجحة، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع �رسكة 

" ANHB" املتخ�س�سة يف قطاع تربية النحل 
وم�ستلزماته.

وعملت الوزارة �سمن تطويرها لقطاع االر�ساد 

الزراع���ي وزي���ادة حركة الزيارات االر�س���ادية 

امليدانية عل���ى تنفيذ برامج ار�س���اد وتدريب 

متخ�س�سة للنحالني بالتعاون مع العديد من 

موؤ�س�سات القطاع اخلا�س، كما اأ�سدرت الوزارة 

دليل �سامل ومتخ�س�س يف تربية نحل الع�سل 

لي�سكل مرجع ار�سادي متكامل لهذا املجال.

و�س���من جهودها لت�س���ويق املنت���ج املحلي 

وتعزيز تناف�سيته يف ال�سوق املحلي واالأ�سواق 

اخلارجي���ة، وقعت ال���وزارة مذكرات تفاهم مع 

العديد م���ن منافذ البي���ع – التابعة للقطاع 

اخلا�س – لت�س���ويق االإنتاج املحلي من نحل 

الع�س���ل، كما تعمل على ت�س���ويقه والتعريف 

به �س���من الفعاليات الهام���ة التي تقام على 

م�ستوى الدولة مثل معر�س االبتكارات الزراعية 

الذي يقام يف اأبوظبي، و�سمن فعاليات اأ�سواق 

املزارعني.

بلحيف النعيمي يناق�ش تحديات تعزيز تربية نحل 
الع�سل ومتطلبات زيادة الإنتاج

اأبوظبي ـ وام:

اأعلنت �رسك���ة اأبوظبي خلدمات الطاقة 

اأم����س عن توقي���ع مذك���رة تفاهم مع 

املتحدة،  العربي���ة  االإم���ارات  جامعة 

لبحث �س���بل تاأهيل االأبنية واملن�ساآت 

التابعة له���ا ولتحديث اأنظمتها لتكون 

اأكرث كفاءة يف ا�ستهالك الطاقة واملياه 

مما يعزز ا�ستدامة الطاقة وكفاءتها يف 

مباين اجلامعة مبدينة العني.

ومبوجب مذكرة التفاهم �ستعمل اأبوظبي 

خلدمات الطاقة ع���ن كثب مع جامعة 

االإمارات لتقييم م�س���تويات اال�ستهالك 

احلالية للطاقة واملياه، وو�س���ع خطة 

�س���املة لتح�س���ني كف���اءة ا�س���تهالك 

الكهرب���اء يف املن�س���اآت التابعة لها. 

كما تدعم مذكرة التفاهم ا�س���رتاتيجية 

اأبوظب���ي الإدارة "جانب الطلب وكفاءة 

الطاق���ة 2030"، التي تهدف اإىل خف�س 

ا�ستهالك الكهرباء يف االإمارة باأكرث من 

22%، واملياه باأكرث من %32.

وق���ال عمر عبد اهلل الها�س���مي، املدير 

التنفيذي لوحدة اأعمال النقل والتوزيع 

يف "طاق���ة": "اإن تعاوننا مع جامعة 
االإمارات العربي���ة املتحدة يعد خيارا 

منطقي���ا بالن�س���بة ل�رسك���ة اأبوظبي 

خلدم���ات الطاقة، وذلك لكون اجلامعة 

�سباقة يف جعل اال�ستدامة وامل�سوؤولية 

البيئية يف �س���دارة اهتماماتها، حيث 

تقوم ب���دور حموري يف تعزيز مفاهيم 

املواطن���ة العاملي���ة وغر����س الوعي 

باأهمي���ة اال�س���تدامة. واإنه ملن دواعي 

�رسورن���ا يف �رسكة "طاقة" اأن نتعاون 

مع جامع���ة االإمارات العربية املتحدة 

لتو�س���يع هذا النهج لي�سمل اال�ستدامة 

يف املباين والبنى التحتية، وذلك من 

خالل اأبوظبي خلدمات الطاقة التابعة 

لنا".

تفاهم بين »اأبوظبي لخدمات الطاقة« 

و»جامعة الإمارات « لتعزيز تر�سيد 

ا�ستهالك الطاقة

ن�سائية »كهرباء دبي« و »�سياحة اأبوظبي« تبحثان �سبل تمكين المراأة
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الفيلم ال�س���ينمائي التاريخي "خورفكان" هو من 

تاأليف �ساحب ال�س���مو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

حمم���د القا�سمي، ع�س���و املجل����س الأعلى حاكم 

ال�سارقة وال���ذي يروي فيه جانبا من تاريخ الغزو 

الربتغ���ايل خلورفكان يف القرن ال���� 16 امليالدي.  

ومت���ت عرو�س���ه الأوىل من خ���الل تد�سني مدرج 

خورفكان يف دي�سمرب 2020 مما اأ�ساف األقًا خا�سا 

لنطالقة الفيلم. ول �س���ك اأن ملوقع املدرج املطل 

على �ساطئ خورف���كان - املحطة الأوىل مللحمة 

الغزو الربتغايل ع���ام 1507 - تاأثريه اخلا�س يف 

تاأ�سيل ر�سالة �سموه من خالل الفيلم وهي تعزيز 

دور خورفكان التاريخي خا�سًة يف مقاومة الغزو 

الربتغايل. ول يخفى التوجيه القيادي يف ر�سالته 

حفظه اهلل فزيارة املا�سي جزء ل يتجزاأ من حتفيز 

احلا�رض وتطوير امل�ستقبل.

ومن الرمزي���ات امللفتة تلك التي حتملها امل�ساهد 

الأوىل للفيلم حني تاأتي نذر الغزو من جتاه البحر 

وهو املرتبط يف اأذهان �سكان خورفكان بال�سكينة 

والرزق واخلري لرت�سد الكامريا حتول هذه ال�سورة 

الذهني���ة الآمنة اإىل م�ساعر توج�س وحرية وخوف. 

ويعرب اأحد ال�سكان عن تل���ك احلرية بالإ�سارة اإىل 

اجل���دار الذي يحيط بقريتهم من جهة اجلبل وكيف 

اأنه���م توقعوا اخلطر منه ل م���ن الواجهة البحرية 

املفتوح���ة لقريته���م. ولع���ل البعد اخلف���ي لهذه 

الرمزي���ة تكمن يف معرفة الذات من خالل "الآخر" 

فالربتغاليون وجدوا يف البحر م�سدر قوة للحركة 

والو�س���ول اإىل �سعوب اأخرى بق�سد الهيمنة وب�سط 

النف���وذ. مبعنى اأن مثل ه���ذه املقارنات تهدي اإىل 

معرف���ة اأعمق بالقيم واملعتقدات ال�سخ�سية ن�ساأة 

وتاأث���رياً وهي معرف���ة متكن املرء م���ن مراجعة 

�سلوكيات���ه وعالقاته مع الآخرين. وعلى �سوء هذا 

تروج بع����س توجهات القي���ادة احلديثة فكرة اأن 

القيادة لي�ست فقط عملية خارجية جتاه الآخرين 

واأنن���ا ن�ستطي���ع – ل ب���ل – نحن نق���ود اأنف�سنا 

با�ستمرار. 

8
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متابعات

فيلم خورفكان ور�سالة 

لتمكين الذات  

بقلم:

 د. فاطمة البلو�شي - 

موؤ�ش�س ومديرة ديوان 

لبحوث وا�شت�شارات 

علوم القيادة 
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

نموذج اإعالن الن�شر  عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

دبي-وام:

 بحث ملتقى "اأه���داف التنمية امل�ستدامة 

يف التنفيذ" الذي ا�ست�سافته القمة العاملية 
للحكومات، وعقدته الأمانة العامة للجنة 

الوطني���ة لأه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة 

للمجال����س العاملي���ة، دور احلكومات يف 

تنفي���ذ اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة، و�سبل 

متكني الأفراد واملجتمع���ات وبناء البنية 

التحتية لتحقي���ق اأجن���دة الأمم املتحدة 

واأهداف التنمية امل�ستدامة 2030، مب�ساركة 

1000 م�سوؤول حكومي وخبري ومتخ�س�س 

من دول���ة الإم���ارات والع���امل، وعدد من 

املهتمني بتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

العاملية.

و�س���ارك يف امللتق���ى ال���ذي عق���د "عن 

بعد" بعنوان "ال�ستع���داد للعقد القادم"، 

وممثلون  عاملية  و�سخ�سي���ات  م�سوؤولون 

ملنظم���ات وموؤ�س�سات دولي���ة اإىل جانب 

عدد من الوزراء واملدراء التنفيذيني، بحثوا 

خالله �سبل ت�رضيع حتقيق اأهداف التنمية 

املت�سدامة وتعزيز ال�رضاكات الدولية خلدمة 

املجتمعات والرتقاء بجودة حياة اأفرادها.

واأعل���ن خالل امللتقى فت���ح باب الرت�سيح 

للدورة الثانية لرئا�سة وع�سوية املجال�س 

العاملي���ة 2020-2022 ، واأكد املجتمعون 

اأهمية فتح املجال لل�سباب وتو�سيع نطاق 

الرت�سي���ح و�سم ممثلني ع���ن فئة ال�سباب 

م���ن حول العامل، لتعزيز فر�سهم يف ك�سب 

اخلربات العاملية يف جمال اأهداف التنمية 

امل�ستدامة، كما �سهدت اأعمال امللتقى تكرمي 

روؤ�ساء واأع�ساء املجال�س العاملية لأهداف 

التنمية امل�ستدامة للدورة املنتهية.

ورحب���ت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 

وزيرة دول���ة ل�سوؤون التعاون الدويل - يف 

الكلمة الفتتتاحية - بامل�ساركني، وقالت: 

"جنتمع اليوم ونحن على يقني باأن العمل 
على حتقي���ق اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة 

يخدم الب�رضي���ة والأجيال القادمة، وننتهز 

هذه الفر�س���ة لنحتفل بالإجن���ازات التي 

حققتها املجال�س العاملية لأهداف التنمية 

امل�ستدامة على مدى العامني املا�سيني، من 

خالل اجلهود التي بذله���ا روؤ�ساء واأع�ساء 

املجال�س العاملية وال�رضكاء ال�سرتاتيجيني 

الذين كر�سوا وقتهم وطاقاتهم خلدمة هذه 

الأه���داف النبيل���ة ويف مقدمته���ا ت�سكيل 

م�ستقبل اأف�سل للعامل ولالأجيال القادمة".

واأ�ساف���ت معاليها: "تدع���م دولة الإمارات 

العربية املتحدة جهود املجال�س العاملية 

لأهداف التنمية امل�ستدامة، والتي اأعلن عن 

تاأ�سي�سها قبل عامني �سمن فعالية اأهداف 

التنمي���ة امل�ستدام���ة يف القم���ة العاملية 

للحكوم���ات، و�سّمت �سناع ق���رار وخرباء 

من خمتلف التخ�س�سات ودعاة ال�ستدامة 

اإمي���اٌن م�سرتك مبدى  العامليني، يجمعهم 

فاعلية العمل اجلماعي مل�ساعدة املجتمع 

الدويل، لإبراز اأف�سل الأ�ساليب واإيجاد حلول 

مبتك���رة لت�رضيع حتقيق اأه���داف التنمية 

امل�ستدام���ة يف رحلتهم الت���ي ا�ستغرقت 

عامني".

وقال معاليها يف خت���ام كلمتها: " اليوم، 

نوا�س���ل هذه الرحلة مع روؤ�س���اء واأع�ساء 

املجال�س العاملية لل���دورة املقبلة، الذين 

�سيبذل���ون اجله���ود لتحقي���ق جناح���ات 

واإجن���ازات جديدة ترثي م�س���رية التنمية 

امل�ستدامة، دعونا ندع���م بع�سنا البع�س 

ونتحد م���ن اأجل غد اأف�س���ل ملجتمعاتنا 

واأجيالنا القادمة".

وا�ست�سافت اجلل�سة احلوارية الأوىل بعنوان 

" احلكوم���ات وحتقي���ق اأه���داف التنمية 
امل�ستدام���ة" كاًل من معايل الدكتور هوجو 

كا�سريي وزير وح���دة الإدارة الرئا�سية يف 

جمهوري���ة باراغواي، و مع���ايل مرمي بنت 

حممد �سعيد حارب امله���ريي وزيرة دولة 

لالأمن الغذائي واملائي، واإليزابيث كوزينز 

الرئي�س واملدير التنفي���ذي ملوؤ�س�سة الأمم 

املتحدة.

وق���ال معايل هوج���و كا�س���ريي: " ت�سعى 

باراغ���واي لتقدمي اأف�س���ل خدمات التعليم 

جلمي���ع مواطنيه���ا، وتوؤمن ب���اأن حتويل 

التعلي���م اإىل املن�سات الرقمية هو الطريق 

الأف�س���ل ال���ذي ميكن نهجه حالي���ًا، الذي 

ات�سحت اأهميته خالل مرحلة تف�سي وباء 

"كوفي���د-19"، موؤكداً عل���ى اأهمية ت�سافر 
اجلهود يف خمتل���ف القطاعات احلكومية 

واخلا�سة وباقي القطاعات الأخرى.

من جهته���ا، اأكدت معايل م���رمي املهريي 

اأهمية تعزيز التعاون بني حكومات العامل 

لتحقيق الأمن الغذائي، م�سرية اإىل اأن الأمن 

الغذائي ميثل اأولوية ق�سوى لدولة الإمارات، 

وهو حتٍد كب���ري ل ميكن جتاوزه اإل بتعزيز 

البحث العلمي واملعرفة، واإدراك توجهات 

ومتطلب���ات امل�ستقب���ل، وموا�سلة اجلهود 

العاملية لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

يف قطاعي الغذاء واملياه.

وقال���ت: "ل بدَّ من العم���ل امل�سرتك على 

امل�ستوي���ني الإقليمي والدويل للو�سول اإىل 

حل���ول عملية من خالل العديد من الأدوات 

واملمكنات، وعلى راأ�سها التقنيات احلديثة 

الت���ي متتل���ك العديد من احلل���ول لتعزيز 

قطاعي الغذاء واملي���اه يف املناطق الأكرث 

تاأثراً يف العامل".

واأ�ساف���ت معاليها: " بحل���ول عام 2050 

�ستحتاج منظومات الغ���ذاء يف العامل اإىل 

اإطعام اأكرث م���ن 10 مليارات �سخ�س، وهو 

ما ي�ستدعي زي���ادة الإنتاج عامليًا لتلبية 

الطل���ب الذي �سيزيد بن�سب���ة 60% عما هو 

عليه الي���وم، واإن �سمان التغذية املنا�سبة 

لكل اأفراد املجتمعات، وتوفري املياه والتاأكد 

من �سالمتها لهذا العدد املتزايد من النا�س 

خالل فرتات تغرّي املناخ واجلفاف وزيادة 

الت�سحر، يعدُّ اأحد اأه���م التحديات الكربى 

الت���ي �ستواج���ه العامل، وه���ي التحديات 

التي تفاقم���ت بالفعل ب�سب���ب جائحة /

كوفيد-19/".

1000 م�سوؤول حكومي وخبير عالمي يبحثون تعزيز الجهود الدولية 

لتنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة 2030

 ريم الها�شمي: االإمارات تدعم جهود المجال�س العالمية 

لتحقيق اأهداف التنمية الم�شتدامة

منى المّري: الم�شاواة بين الجن�شين عامل تمكين حيوي 

لتحقيق االأهداف التنموية 

مريم المهيري: االأمن الغذائي تحدي كبير ال يمكن تجاوزه 

اإال بتعزيز البحث العلمي والمعرفة

 فتح باب التر�شيح للمجال�س العالمية الأهداف التنمية 

الم�شتدامة 2021 ـ 2023 

القمة العالمية للحكومات ت�شت�شيف ملتقى »اال�شتعداد للعقد القادم«
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نموذج اإعالن الن�شرنموذج اإعالن الن�شر عن التعديل »�شكل العالمة«
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قرقا�س: ا�شتئناف 

وق���ال: »يجمعنا م�سري م�سرتك م���ع دول اخلليج«، معتربا 

اأن »اخلط���وط احلم���راء لالإم���ارات هي نف�سها ل���كل الدول 

اخلليجية«.

ومن جهة اأخرى، اأعلن قرقا�س اأن التجارة وحركة التنقل مع 

قطر �ستعود خالل اأ�سبوع من التوقيع على اتفاق العال.

وتاب���ع: »عودة التنقل بني الدول والتجارة وفق اتفاق العال 

�سيكون خالل اأ�سبوع م���ن التوقيع على التفاق. ل ميكن اأن 

تكون الأزمة دائمة«.

واأ�ساف: »جتاوزن���ا الأهم وهناك ارتي���اح اإقليمي وعاملي 

لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على اأنها خالف البيت الواحد«.

وق���ال قرقا����س اإن بع�س امل�سائ���ل »اأ�سه���ل يف اإ�سالحها، 

وبع�سها �سي�ستغرق فرتة اأطول«. 

وتاب���ع: »نفتح �سفحة جديدة، ول نري���د الوقوع يف اأزمات 

كبرية مثل 2017 ول �سغرية مثل 2014«.

4 قتلى في اأحداث

واأ�س���ارت ال�رضطة اإىل اإ�سابة 14 م���ن عنا�رضها يف هذه 

الأحداث.

يف غ�س���ون ذل���ك ، اأفادت �سبك���ة �س���ي اإن اإن الإخبارية 

الأمريكي���ة باأن عمدة وا�سنطن موري���ل باوزر قررت متديد 

حالة الط���وارئ لأ�سبوعني وهي امل���دة املتبقية للرئي�س 

ترامب يف احلكم.

ودعا وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة ت�ساد وولف الرئي�س 

دونالد ترامب للتنديد بالقتحام »املاأ�ساوي واملقزز« هذا 

الأ�سب���وع ملبنى الكوجنر�س الأمريكي من جانب ح�سد من 

اأن�سار ترامب.

وق���ال وولف، وهو موال لرتامب منذ مدة طويلة، يف بيان: 

»اأنا�س���د الرئي�س وكل امل�سوؤول���ني املنتخبني باأن ينددوا 

بقوة باأعمال العنف التي جرت«.

وقال وولف اإنه �سيظل يف من�سبه »اإىل حني انتهاء ولية 

الإدارة« ل�سمان »انتقال منظم« لفريق الرئي�س املنتخب 

ج���و بايدن. ويتجنب اأع�ساء جمل�س ال���وزراء الإ�سارة اإىل 

انته���اء فرتة عمل الإدارة كي ل يثريوا غ�سب ترامب، الذي 

يرف�س الإقرار بهزميته يف انتخابات ت�رضين ثان/ نوفمرب.

وا�ستقال العديد من م�س���وؤويل الإدارة يف اأعقاب الفو�سى 

يف وا�سنطن.

وعلى الرغم من اأن اأيام الرئي�س الأمريكي املنتهية وليته، 

دونالد ترام���ب، يف �سدة الرئا�سة معدودة، اإل اأن الأ�سوات 

تعالت مطالبة بعزله ومنع م���ن احلكم خالل الأ�سبوعني 

املقبلني.

وج���اءت دعوات ع���زل ترامب على خلفي���ة اأعمال العنف 

وال�سغب غري امل�سبوقة التي �سهدها الكونغر�س الأمريكي، 

الأربع���اء، اإث���ر اقتحامه من ط���رف اأن�س���ار ترامب، الذي 

حثهم قبي���ل الأحداث على الذه���اب اإىل الربملان والقتال 

هن���اك، لعرقلة امل�سادقة على فوز الدميقراطي، جو بايدن 

بالرئا�سة.

ودعا ترامب يف كلمة، م�ساء الأربعاء، اأن�ساره اإىل التوجه 

�سوب مبنى الكونغر�س للتعبري عن غ�سبهم ب�ساأن عملية 

الت�سوي���ت وال�سغط على امل�سوؤول���ني املنتخبني لرف�س 

النتائج، وحثهم على »القتال«.

واته���م الروؤ�س���اء ال�سابقون: بيل كلينت���ون وجورج بو�س 

البن وباراك اأوباما، ترامب �رضاحة بالوقوف وراء الأحداث 

العنيف���ة الت���ي اأ�سفرت ع���ن مقتل 4 اأ�سخا����س واعتقال 

الع����رضات، موؤكدين اأن هذه الأحداث م���ا كانت لتقع لول 

حتري�س ترامب، وهو الالتهام الذي وجهه اأي�سا اأع�ساء يف 

احلزب اجلمهوري.

وكان رئي�س الأركان ال�سابق اأدمريال مايكل مولن، من بني 

الداع���ني لعزل ترامب، وقال اإنه فق���َد الأهلية التي تخّوله 

البقاء يف البيت الأبي�س الأ�سبوعني املقبلني.

وتنته���ي ولية ترامب ر�سميا يوم 20 يناير اجلاري، حيث 

�سيتم تن�سيب الرئي�س املنتخب، الدميقراطي جو بايدن.

وان�سم اإىل مولن يف املطالبة بعزل ترامب �سحف اأمريكية 

مثل »نيويورك تاميز« و »وا�سنطن بو�ست«.

اجلمعة 8 يناير 2021 �� الع�دد 14638

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

نموذج اإعالن الن�شر  عن التجديد



 

0.550
0.798

0.430
1.802.86

3.61
3.90
4.86




54.37
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عجمان ـ وام:

د�سن �س���عادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبداهلل 

النعيمي قائد عام �رشطة عجمان دوريات رقباء 

ال�سري اجلديدة، بح�س���ور العقيد حممد خلفان 

القمزي مدير اإدارة اخلدمات واملوارد امل�ساندة، 

واملق���دم ح�سني الور����س رئي�س ق�س���م النقل 

وامل�ساغل، وذلك يف اإطار �سعي القيادة العامة 

ل�رشطة عجم���ان لتحقيق هدف وزارة الداخلية 

اال�سرتاتيجي واملتمثل بتعزيز اأمن الطرق.

وقال �سعادة قائد عام �رشطة عجمان اإن توفري 

دوريات رقباء ال�سري اجلدي���دة والبالغ عددها 

20 دراجة جاء �سمن جهود دعم وتطوير قدرات 

رقب���اء ال�سري ما يعزز اأمن الط���رق يف االإمارة، 

ويدع���م حتقيق االأه���داف اال�سرتاتيجية لوزارة 

الداخلية وهذا بدوره يدعم متيز �رشطة عجمان 

وريادتها، م�سيفا اأنه مت تزويد رقباء ال�سري بخوذ 

جدي���دة متطورة وم�ستلزم���ات خا�سة لتعزيز 

حماي���ة اأفراد ال�رشطة. م���ن جانبه قال املقدم 

ح�س���ني الور�س رئي�س ق�سم النقل وامل�ساغل اإن 

هذه الدراجات ذات موا�سفات خم�س�سة للعمل 

ال�رشطي، ومتتاز بخفة وزنها مما ي�سهل وي�رشع 

تنقلها يف خمتلف الظروف وخالل االختناقات 

املرورية يف اأنحاء االإمارة،باالإ�سافة اإىل توفري 

متطلبات االأمن وال�سالمة لرقيب ال�سري والقيادة 

يف املي���دان، حي���ث مت تزويد ه���ذه الدراجات 

بفال�س���ات تنبيه نوعية تظه���ر الدراجة ب�سكل 

اأو�سح وعلى نطاق اأو�سع للجمهور، كما متتاز 

هذه الدراجات بقلة ا�ستهالكها للبرتول ومزودة 

بنظام مانع االنزالق.

عجمانـ  وام:

عجم���ان  مدين���ة  وقع���ت 

االإعالمية احلرة اأم�س اتفاقية 

متثيل وتق���دمي خدمات مع 

مرك���ز معام���الت خلدمات 

واملعلومات  االأعمال  رجال 

التجاري���ة به���دف تنمي���ة 

وتو�سعة القدرات الت�سويقية 

واخلدمية للمدينة االإعالمية 

من اأجل الو�س���ول اإىل اأكرب 

�رشيحة من امل�ستثمرين عن 

التعاقد مع املن�ساآت  طريق 

ذات الكفاءة واخلربة العالية 

يف جمال الت�سويق وخدمات 

رجال االأعمال.

املدينة  االتفاقية مبقر  وقع 

خلي���ل  حمم���ود  �سع���ادة 

التنفيذي  املدي���ر  الها�سمي 

االإعالمية  عجم���ان  ملدينة 

احلرة و مروة املغربي مديرة 

مرك���ز معام���الت خلدمات 

واملعلومات  االأعمال  رجال 

التجارية .

وقال الها�سم���ي اإن املدينة 

كل  توف���ري  عل���ى  تعم���ل 

متطلبات النج���اح والتميز 

يف �سبيل تعزي���ز م�سريتها 

عل���ى كاف���ة امل�ستوي���ات 

واالأ�سعدة وحتقيق االإنت�سار 

م�سريا  واالإقليمي،  املحل���ي 

عجم���ان  مدين���ة  اأن  اإىل 

االإعالمي���ة احل���رة تعم���ل 

مع كافة اجله���ات لت�سويق 

خدماتها مبا يخدم م�سلحة 

العمل ويعزز م�سرية تقدمها 

نحو االأف�س���ل، م�سريا اإىل اأن 

توقي���ع اتفاقي���ات التمثيل 

ه���ذه تاأتي لترتج���م روؤية 

العمل امليدانية واملتوا�سلة 

على ن�س���ق حثيثة وب�سكل 

ت�ساعدي.

اأبوظبي ـ الوحدة:

تويل �رشك���ة اأبوظبي 

ال�سحية  للخدم���ات 

�سبكة  »�سحة«اأك���رب 

يف  ال�سحية  للرعاية 

دولة االإمارات العربية 

امل���راأة  املتح���دة،  

اأهمي���ة  االإماراتي���ة 

مع  كب���رية، متا�سي���ًا 

توجهات القيادة الر�سي���دة التي قدمت كل الدعم 

وامل�سان���دة للمواطنات ووفرت له���ن كل ال�سبل 

للتعلم واكت�ساب اخلربات واملهارات التي تاأهلهن 

لتبواأ اأعلى املنا�سب يف خمتلف القطاعات.

وم���ن بنات االإمارات التي هياأت لها الدولة طريق 

النجاح/هاج���ر �سي���ار على احلو�سن���ى، املدير 

التنفيذي للخدم���ات ال�رشيرية امل�ساندة باالنابة 

يف م�ست�سفي���ات الظف���رة احدى من�س���اآت �رشكة 

"�سحة" التي �سقت طريقها بثقة واقتدار، وحققت 
جناح���ات عدة يف قيادته���ا لتخ�س�سات عدة يف 

القطاع ال�سحي.

قامت هاج���ر احلو�سني بدور بارز يف خط الدفاع 

االأول خ���الل الظروف اال�ستثنائي���ة الناجمة عن 

جائحة كوفي���د 19، وذلك من خالل عملها مديرة 

خمترب يف م�ست�سفي���ات الظفرة، وكذلك من خالل 

عملها �سمن فري���ق الفح�س الوطني )كوفيد-19( 

يف اأبوظبي، وتع���د اأول قيادية اإماراتية خلدمات 

وال�سيدلة املتحالفة(  )ال�سحة  االإكلينيكي  الدعم 

يف م�ست�سفيات الظفرة.

قالت هاجر احلو�سن���ي اإن �رشكة "�سحة" فتحت 

كل االأب���واب اأمام اأبناء االإمارات للتعلم واكت�ساب 

اخل���ربات وامله���ارات، و�سجعت بن���ات االإمارات 

للو�س���ول اإىل اأعل���ى املنا�س���ب، وامل�ساهمة يف 

توفري الرعاية الطبية الأفراد املجتمع، وفقًا الأعلى 

املعايري.

واأ�ساف���ت اأن �رشك���ة "�سح���ة" �ساهم���ت وبقوة 

يف متك���ني املراأة االإماراتي���ة، واأهلتها للمنا�سب 

القيادي���ة يف القط���اع ال�سح���ي، وحر�ست على 

تنمية املهارات القيادية لبنات االإمارات من خالل 

التعل���م والتدريب، ووفرت بيئ���ة العمل املحفزة، 

اإذ حتظ���ى "�سحة"باحرتام كب���ري  و�سمعة طيبة 

لتبنيها اأعلى درجات اجلودة يف رعاية املر�سى.

العني ـ وام:

اأطلق���ت ال�سيخ���ة د. �سما بنت 

اآل نهيان  حمم���د ب���ن خال���د 

رئي����س جمل����س �سم���ا حممد 

للفكر واملعرف���ة الدورة االأوىل 

احلايل حتت  للع���ام  للمجل�س 

�سعار »يف البدء كان االأمل« .

و اأو�سحت ال�سيخة د. �سما بنت 

حمم���د بن خال���د اآل نهيان ان 

االأ�سبوع االأول من العام اجلديد 

2021 ت�سمن ثالثة اأن�سطة كان 

اأولها احلوار الثقايف عرب جل�سة 

ع�سف ذهني حول جمل�س الفكر 

وطرح اأفكار للتطوير وامل�ستقبل 

الفك���ر  »جمل����س  بعن���وان 

واملعرفة .. روؤية للم�ستقبل« و 

اللقاء الثاين مت خالله مناق�سة 

الفيل���م االأمريكي » املتدرب » 

فيم���ا ا�ست�ساف املجل�س م�ساء 

اأم�س الكاتب والروائي امل�رشي 

جار النب���ي احللو افرتا�سيا يف 
ندوة الكتاب ملناق�سة روايته » 

العجوزان« .

و بخ�سو�س رواية »العجوزان« 

ذكرت ال�سيخة د. �سما ان الكاتب 

اأبدع يف تلخي����س اأحداثها يف 

�سفحات قليلة وم�ساهد حمكمة 

اأ�سبه  اإن�ساني���ة خا�سة،  حلالة 

ما تكون ب�س���رية ذاتية لعالقة 

�سداق���ة ممتدة ب���ني عجوزين، 

�سهد كالهما كيف يتقدم رفيقه 

يف الدرا�س���ة وال�سبا يف ال�سن 

م�سبع���ة يف �رشده���ا باالآث���ار 

لعجوزين  والنف�سية  االإن�سانية 

يراقبان الع���امل وهو يتغري من 

حولهما.

و اأج���اب الكات���ب على جميع 

خالل  ُطرحت  الت���ي  االأ�سئل���ة 

اللقاء االفرتا����س مو�سحا اأنها 

اأ�سئل���ة ذكية وعميق���ة ،منوها 

ان تعدد االأ�س���وات يف الرواية 

جاء عفويا م�سكال وحدة واحدة 

يف ����رشد االأح���داث، م�سريا اإىل 

ان رواي���ة م�ستقلة ككيان واحد 

واأن  ق�س�سية  ولي�ست جمموعة 

تداخ���ل العامية يف بع�سها هو 

ا�ستكمال لفنيات الكتا
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مجل�س الفكر والمعرفة يطلق دورته الأولى 

لعام 2021

 دبي ـ الوحدة:

8 م�ساه���ري ا�ستم���روا يف املناف�سة على 

تقدمي لوحات ا�ستعرا�سية وغنائية مميزة، 

�سمن مرحلة "�س���د الهجوم"، يف احللقة 

اخلام�سة م���ن الربنامج العاملي ب�سيغته 

 The Masked Singer" العربي���ة

اإنت مني؟" على MBC" ،MBC1 العراق"، 

"MBC م�رش" وMBC5. ويف هذه احللقة 
وق���ف على امل�رشح كل م���ن اليونيكورن، 

ال�سقر، الطاوو����س، �سيتا، �سهرزاد، الذئب، 

نفرتيت���ي، كوب���را، وح���اول املحقق���ون 

النجوم االأربعة �سريي���ن عبد النور، مهند 

ال���رداد وق�س���ي خويل  احلم���دي، ح�سن 

ك�سف هويات امل�ساهري، واأ�سابوا بالفعل 

يف التحلي���ل والتدقي���ق واكت�ساف هوية 

املمثلة البحرينية �سي���ال �سبت املتنكرة 

بزي اليونيكورن، والتي خرجت يف نهاية 

احللق���ة اإثر ح�سوله���ا على اأق���ل ن�سبة 

ت�سويت من اجلمهور وجلنة املحققني.

يف بداي���ة احللق���ة، رحب���ت اأنابيال هالل 

بلجنة املحقق���ني وبامل�ساهري املتنكرين 

الذين ظهروا تباعًا على امل�رشح، ليقدموا 

ا�ستعرا�ساتهم الفنية، �سبق ظهور كل منهم 

ملف االأدلة الذي ك�سف عن بع�س مفا�سل 

وحياة ال�سخ�سيات، واأ�ساء على جتربته 

املهني���ة واالإبداعية، لكن هذه املعلومات 

على حد تعبري اأنابيال قد تكون �سحيحة 

اأو خاطئة الهدف منها املزيد من الت�سليل.

وق���د حر�س املحقق���ون عل���ى ت�سويب 

خياراتهم والربط بني ملف���ات االأدلة يف 

احللقات ال�سابقة، وبني تلك التي اعتمدت 

يف هذه احللقة. ومتكن���وا من اال�ستنتاج 

اأن مل���ف االأدلة واملعلوم���ات الواردة عن 

اليونيكورن متنا�سبة مع �سخ�سية �سيالء 

�سبت كما قال مهند و�سريين.

ويف احللقة القادمة، يكمل �سبعة م�ساهري 

متنكري���ن الرحلة على خ�سب���ة امل�رشح، 

فيطّل كل م���ن ال�سق���ر، الطاوو�س، �سيتا، 

�سه���رزاد، الذئب، نفرتيت���ي، وكوبرا الأداء 

ا�ستعرا�ساته���م اإثر فيديوه���ات تعريفية 

عنهم ت�سكل ملفات اأدلة جديدة، وي�ستمر 

امل�ساهري بالك�سف عن هوياتهم ويتوا�سل 

ا�ستبعاده���م الواحد تلو االآخر حتى يتّوج 

واحد منهم يف احللقة اخلتامية. فَمن من 

بني امل�ساهري �سيتمكن م���ن الو�سول اإىل 

املراحل االأخرية من الربنامج؟

 The Masked" ·يعر����س برنام���ج 
 1MBC، اإن���ت م���ني؟" على -Singer
اأربع���اء،  وMBC5، كل  MBC" م����رش" 
06:30 م�ساًء بتوقيت غرينت�س، 09:30 لياًل 

بتوقيت ال�سعودية.

 The Masked" ·يعر����س برنام���ج 
 MBC" اإن���ت مني؟" عل���ى -Singer
العراق" كل اأربعاء، 11:00 م�ساًء بتوقيت 

العراق.

المحققون النجوم الأربعة �سيرين عبد النور ومهند الحمدي وح�سن 

الرداد وق�سي خولي يفكرون..يتوقعون وي�سيبون 

»عجمان الإعالمية الحرة«تنمي قدراتها الت�سويقية والخدمية 

للو�سول اإلى اأكبر �سريحة من الم�ستثمرين

قائد عام �سرطة عجمان يد�سن 20 من دوريات رقباء ال�سير الجديدة

هاجر �سيار على الحو�سني تعد من المخططين 

اال�ستراتيجيين في القطاع ال�سحي

»�سحة« تولي المراأة الإماراتية اأهمية 

كبيرة وتقدم لها كل �سبل الدعم لتتبواأ 

اأعلى المنا�سب   

7 م�ساهير متنكرون يكملون رحلة المناف�سة في تقديم لوحات ا�ستعرا�سية وفنية...

برنامج  من  الخام�سة  الحلقة  في  هويتها  عن  تك�سف  �سبت  �سيال  النجمة 

انت مين؟  -The Masked Singer

المكتب االإعالمي 

لحكومة الفجيرة يوثق 

اأن�سطة حمد بن محمد 

ال�سرقي في 2020

الفج���رية � وام: اأ�سدر املكت���ب االإعالمي حلكومة 

الفج���رية فيدي���و توثيقيا ي�ستعر�س في���ه اأن�سطة 

�ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ حمد بن حمم���د ال�رشقي 

ع�س���و املجل�س االأعلى حاكم الفج���رية على مدار 

العام 2020.

ويوث���ق الفيديو اأهم الفعاليات الت���ي �سارك فيها 

�سموه، اإىل جانب اأ�سح���اب ال�سمو حكام االإمارات، 

وم���ن �سمنها ح�س���ور االحتفال الر�سم���ي باليوم 

الوطن���ي ال�49 لدولة االإم���ارات العربية املتحدة، 

الذي اأقيم يف جزيرة اجلبيل �� منطقة غابات القرم 

يف العا�سمة اأبوظبي، حتت �سعار »غر�س االحتاد«.

وي�ستعر����س الفيدي���و اأي�س���ا اجل���والت التفقدية 

ل�ساح���ب ال�سم���و حاك���م الفجرية عل���ى عدد من 

امل�ساريع التنموية يف االإمارة واأبرزها تفقد ميناء 

دبا الفجرية واالطالع على ما مت اإجنازه من اأعمال 

اإن�سائي���ة يف امليناء اإ�سافة اإىل زيارة �سموه ميناء 

الت���زود وخدمات ال�سفن اجلدي���د يف الفجرية، كما 

اطلع �سم���وه على �سري العم���ل يف م�رشوع ملعب 

نادي دب���ا الفجرية الثق���ايف الريا�سي اجلديد يف 

منطقة الراأ�س يف دبا الفجرية.
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�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

الطالء  العامل  اوفر  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

والدهان

رخصة رقم :  CN - 2409716 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 OVER FOR TINGING AND ــن/  م تــجــاري  اســم  تعديل 

 OVER اىل  والدهان  الطالء  العامل  اوفر   PAINTING WORKS

 FOR TINGING AND PAINTING WORKS SOLE

رشكة  والدهان  الطالء  العامل  اوفر   PROPRIETORSHIP LLC

الشخص الواحد ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الصقر الفيض 

لبيع وتركيب الرخام والسرياميك ذ.م.م

رخصة رقم : CN -  2877115 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل نسب الرشكاء/ مريزا ناظم الدين مريزا امري حمزة من 

%25 اىل 49%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عزيز قدوس مياه

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

نور  بقالة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الخليج

رخصة رقم :  CN - 1119344 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة محمد عبدالله احمد زهري 

الكعبي 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله احمد زهري الكعبي

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / االرض 

الطيبة للوساطة التجارية   

رخصة رقم : CN - 2851407 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : الشمعه لتصليح عادم السيارات 

رخصة رقم : CN- 1026318 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد سكندر محمد صديقو )24%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة خليل عبدالرحمن محمد عمر )51%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد مونجور علم بن صديق احمد )25%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله محمد سعيد املطوع الشحي 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 -  AL SHAMA AUTO EXHAUSTER REPAIRS من  تجاري  اسم  تعديل 

 AL SHAMA WELDING & RADIATOR إىل السيارات  عادم  لتصليح  الشمعه 

SERVICES L.L.C  - الشمعه لخدمات الراديرت واللحام ذ.م.م 

تعديل نشاط / إضافة ورشة حدادة ولحام )2592011.1( 

تعديل نشاط / إضافة إصالح مربدات )راديرتات املركبات وتنظيفها )4520006(

 تعديل نشاط / حذف اصالح عوادم السيارات )4520013( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كافترييا ذا بورجريستا 

رخصة رقم : CN -  2303232 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات / اضافة سعود عبدالعزيز يحيى دويل السعيدي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة والء ماهر حوا 100%

تعديل وكيل خدمات/ حذف محمد عبدالله مبارك سليم اليعقويب

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خليل عوده 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ استوديو 
اوركيد  

رخصة رقم :  CN - 1548089 قد تقدموا إلينا بطلب:
كويت  عمر  بكر  ابو  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

باراتودي 100%
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خليفة احمد عبدالله 

احمد املرزوقي 
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مؤسسة البستان  

للحدادة والنجارة املسلحة 

رخصة رقم :  CN - 1128825 قد تقدموا إلينا بطلب:

عبيد  غميل  مطر  عبدالله  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

النعيمي 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد مهري مطر غميل النعيمي 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
فاخرة لتأجري قوارب النزهة واليخوت 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2690438    : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : ملع الربيق للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 3721251 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة خالد صالح هيثم الهميمى الحرضمي )25%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة هند صالح هيثم الهميمي )25%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عىل صالح هيثم الهميمي من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / عىل صالح هيثم الهميمي من %100 إىل %50 تعديل رأس املال 

/ من الNU إىل 100000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة تعديل إسم 

الربيق  ملع   -  LMAE ALBARIQ GENERAL CONTRACTING من  تجاري 

 LMAE ALBARIQ  GENERAL CONTRACTING LLC للمقاوالت العامة إىل

- ملع الربيق للمقاوالت العامه ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

قوارب  لتأجري  رافان  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

النزهة

رخصة رقم :  CN -  2441180 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله ابراهيم عامر عيل اليزيدي 

   100%

تعديل مدير/ اضافة عبدالله ابراهيم عامر عيل اليزيدي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حامد عيل حمد محمد الجنيبي

تعديل مدير/ حذف حامد عيل حمد محمد الجنيبي

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ باك اند ستاك للصيانة 
العامة ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 2686558 قد تقدموا إلينا بطلب:
 PACK AND STACK GENERAL من/  تجاري  اسم  تعديل    
اىل  ذ.م.م  العامة  للصيانة  ستاك  اند  باك   MAINTENANCE LLC
 PALLETS MIDDLE EAST GENERAL TRADING LLC

باليتس ميدل ايست للتجارة العامة ذ.م.م
تعديل نشاط/ اضافة تجارة عامة 4690018

تعديل نشاط/ اضافة تصدير 4610009
تعديل نشاط/ اضافة استرياد 4610008

تعديل نشاط/ حذف صيانة املباين 4329901
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  امسيات العود للعطور 

والبخور 

رخصة رقم :  CN - 2265421 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة جمعه بطي سعيد بطي بن عنفوز 

100%

هادي  عبدالرحمن  مسفر  سعد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

االحبايب

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة سرتونغ فريم للصيانة العامة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2574147: رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ألفا  كالس  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للنقليات واملقاوالت العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

رخصة رقم :  CN - 1113353 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة موزة سيف ماجد الخرض  

الشاميس 100%     
فرج عيىس  وبيع/ حذف هالل عيىس  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الفالحي
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كراج التاج االبيض 
لتصليح السيارات    

رخصة رقم : CN -  1913953 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عيل صالح عيظه باسنقاب الحرضمي 

من مالك اىل وكيل خدمات 
الحرضمي من  باسنقاب  الرشكاء/ عيل صالح عيظه  تعديل نسب 

%100 اىل 0%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة اسامعيل محمد ابراهيم خليل 

100%
  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

رايت  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
مارك للمقاوالت والصيانة العامة  

رخصة رقم : CN -  3823519 قد تقدموا إلينا بطلب:
بن دومان  لطيفة مهدي سامل  / حذف  الرشكاء   تعديل 

العامري 
 تعديل الرشكاء  / اضافة مهدي سامل بن دومان العامري

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
كافترييا ميني محايش

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2877166  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
االسطورة للعود والبخور

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2693849  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

االسم التجاري:  اباتيش للطباعة والتصوير - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

عنوان الرشكة: املصفح ، 16 - 0 مبنى السيد/ مسلم مكتوم راشد واخرين 

  CN-2754355 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

واالستشارات  الحسابات  لدتقيق  عبدالحبيب  السادة/مريال  تعيني   -  2

اإلدارية كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ   5-1-2021 وذلك بناًء عىل قرار 

محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

    2156000132   :

 تاريخ التعديل:   2021-1-7 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 اإلغاء اعالن �سابق اإلغاء اعالن �سابق اإلغاء اعالن �سابق�إعــــالن

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  صالح عيل للمقاوالت العامة 

رخصة رقم :  CN - 1085564 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة بدر سعود دواس محمد املرزوقي 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح عيل الحامد 

 CHATTOGRAM تعديل اسم تجاري من/ صالح عيل للمقاوالت العامة اىل  

GENERAL MAINTENANCE شاتوجرام للصيانة العامة 

تعديل نشاط/ اضافة صيانة املباين 4329901 

تعديل نشاط/ حذف مقاوالت مشاريع املباين بانواعها 4100002

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــان  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خال أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
رقم  CN -  1056983 باالسم التجاري مصبغة الطموح 
االتوماتيكية  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع 

كام كان عليه سابقا.  
اإلعان  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعان  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN - 1056983  / الرقم : د ت / ش ت

CA - 3791907  : رقم الخطاب

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
التجاري فيموس كورنر  باالسم   CN -   2677257 رقم
طلب  بإلغاء  ذ.م.م  الواحد  الشخص  رشكة  البناء  ملواد 

تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعان  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعان  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -   2677257/ الرقم : د ت / ش ت 

CA - 2750058  : رقم الخطاب

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
النجم  رشكة  التجاري  باالسم   CN  -   1166174 رقم  
العامة ذ.م.م  بإلغاء طلب تعديل  الرسمدي للمقاوالت 

الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعان  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعان  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -  1166174 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -   2922783 : رقم الخطاب

�إعــالن �شطب قيد 

الســـادة / رشكة رينيسنس رسفيسز يب   تعلن وزارة االقتصاد  بأن 

يف الجنسية: هولندا ، قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع الرشكة يف 

إمارة ديب العنوان: ديرة، منطقة الخبييص، مركز سيلفر سيتي لاعامل 

/ االستدامة ص.ب: 213111  واملقيدة تحت رقم «1639» يف سجل 

الرشكات االجنبية يف الوزارة. 

شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

الرشكات التجارية وتعدياته والقرار الوزاري رقم )377( لسنة 2010م 

املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  ــراض  االع يف  الحق  أصحاب  الســـادة  من  يرجى   

باعراضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التالــــي: 

 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 3625 ديب 

�إعــالن �شطب قيد 

مروبوليتان  مكتب  /رشكة  الســـادة  بأن  االقتصاد   وزارة  تعلن   

اركيتكترش )او.ام ايه( ستوديبو يب . يف )فرع ديب( الجنسية: هولندا، 

العنوان:  ديب  إمارة  يف  الرشكة  فرع  قيد  شطب  بطلب  تقدمت  قد 

رقم  تحت  واملقيدة  ورسان، ص.ب: 488053   الوىل،  الثنية  ديب،  بر 

«4954» يف سجل الرشكات االجنبية يف الوزارة. 

شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

الرشكات التجارية وتعدياته والقرار الوزاري رقم )377( لسنة 2010م 

املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  ــراض  االع يف  الحق  أصحاب  الســـادة  من  يرجى   

باعراضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التالــــي: 

 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 3625 ديب 
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

  �إعالن فقدان جو�ز �شفر 

/  عثامن غني شري  املدعو  فقد 

جواز  باكستان   عيل،الجنسية  

 )   4100842ZP  ( رقم  سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة باكستان أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

رسدار  مامون  /ال  املدعو  فقد   

بنغادش  ،الجنسية  زهــورول 

 )0679876BK( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل  أو  بنغادش   سفارة   إىل 

أقرب مركز رشطة مشكوراً.

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

حسني  ــاب  ج  / املــدعــو  فقد 

باكستان    ،الجنسية  عيل  حسن 

 )6895502ST( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة  باكستان  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.

  �إعالن فقدان جو�ز �شفر 

سينغ  بــالــراج   / املدعو  فقد   

بارامجيت سينغ ،الجنسية الهند 

 ) 3354139Z( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

أقرب  إىل  أو  الهند    إىل سفارة 

مركز رشطة مشكوراً.

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

فقد املدعو / محمد الياس سونا 

مياه سوداجر ،الجنسية بنغادش 

 )0756889BK( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة بنغادش  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

ميان  عيل  يارس    / املدعو  فقد 

باكستان    خان،الجنسية  راس 

 )1909343HB( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة باكستان  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.

 اإعالن فقدان جواز �سفر 

رياض  خان  /بايس  املدعو  فقد 

جواز  باكستان  ،الجنسية  خان 

 )  4127952YU   ( رقم  سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة باكستان  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

عبدالكريم  اتور   / املدعو  فقد 

،الجنسية الهند جواز سفره رقم 

ممن  الرجاء   )   5284743K  (

سفارة  إىل  تسليمه  عليه  يعرث 

الهند   أو إىل أقرب مركز رشطة 

مشكوراً.
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 تعلن إدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه  

بنرش طلب تجديد مدة الحامية 

للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 151549  

بابليرشز   ساينس  بينثام   : بإسم   

ليمتد )ش.م.ح(

وعنوانه: اكسيكاتيف سويت واي  - 2 ، ص.ب. 7917 ،

 منطقة اس ايه اي اف ، الشارقة ،  اإلمارات العربية املتحدة.   

واملسجلة تحت الرقم: 151549   بتاريخ: 2013/01/09 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :41  

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/01/11 وحتى تاريخ: 2031/01/11 

 تعلن إدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

 بنرش طلب تجديد مدة الحامية 

للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 151548  

 بإسم : بينثام ساينس بابليرشز  ليمتد )ش.م.ح(

وعنوانه: اكسيكاتيف سويت واي  - 2 ، ص.ب. 7917 ،

 منطقة اس ايه اي اف ، الشارقة ،  اإلمارات العربية املتحدة.   

واملسجلة تحت الرقم: 151548 بتاريخ: 2013/01/09 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :16  

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/01/11 وحتى تاريخ: 2031/01/11 
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

EAT 54268 EAT 54267 
 نموذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد  نموذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 

 تعلن إدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /  
بطلب لتسجيل العامة التجارية:

   املودعة تحت رقم : 339724     بتاريخ :  2020/11/19
 تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200م 

باسم: تيزهو دونغهايشيانغ بروتيكتف 
اكويبمنت كو.، ليمتد 

رود،  نان  دو   ،3091 منرب  وعنوانه:    
تيزهز  سيتي،  لينهاي  تــاون،  دوكياو 

سيتي، زهيجيانج بروفينس، الصني 
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات : 
يف  ]تستخدم  حرارية  كهربائية  طبية؛ ضامدات  وأدوات  أجهزة  تدليك؛  أجهزة 
الطبية؛  للغايات  اقنعة للوجه؛ مابس واقية  الجراحة[؛ قفازات لغايات طبية؛ 

رضاعات أطفال؛ رفاالت )كبود(؛ مفاصل تجبريية؛ مخدات لغايات طبية.
 الواقـعة بالفئة: 10

 وصف العامة : األحرف الاتينية  DHX باللون األبيض عىل خلفية رسم يشبة 
املستطيل اسود اللون ويسار املستطيل رسم يشبه ورقة الشجر كام يف الشكل 

االشراطات: 
فعىل من لديه اعراض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العامات التجارية يف 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعان.

�إعالن تجديد 

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي /  

بطلب لتجديد تسجيل العامة التجارية : 

 156041 املودعة تحت رقم: 

باســم: 

كياكيا فوود كو.، ليمتد

 ، رود  ليانهوا  ــه:  ــوان ــن وع

 ، هيفيي   ، زون  ديفلبمنت  تكنلوجيكال   & اكونوميك 

انهوي ، الصني

 الواقـعة بالفئة: 30

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى 

اعتباراً من تاريخ انتــهاء الحمــاية يف :           

بتاريخ :  19  / 04 /   2021 

�إعالن تجديد 

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي /  

بطلب لتجديد تسجيل العامة التجارية :   

   املودعة تحت رقم : 

      156043

كو.،  فوود  كياكيا  باســم:    

ليمتد

تكنلوجيكال   & اكونوميك   ، رود  ليانهوا  وعنوانه:   

ديفلبمنت زون ، هيفيي ، انهوي ، الصني

 الواقـعة بالفئة: 30

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى 

اعتباراً من تاريخ انتــهاء الحمــاية يف :         

بتاريخ :  19  / 04 /   2021 

 تعلن إدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /  
بطلب لتسجيل العامة التجارية:

   املودعة تحت رقم :  339725     بتاريخ :  2020/11/19
 تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200م

بيو-تكنولوجي  لوف  ناتشورال  غوانغزهو  باسم:   
كو، ليمتد 

رود،  ــاوث  ث مينغشينغ   ،23 منرب  وعــنــوانــه:    
بــايــوان  ـــاون،  ت رينهي  فيليدج،  مينغشينغ 
غواندونغ  سيتي،  غوانغزهو  ديسريكت، 

بروفينس، الصني
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

منظفات للوجه؛ شامبو؛ لوشنات للجسم؛ أقنعة تجميلية؛ مستحرضات تجميل؛ 
عطور؛ مستحرضات تجميلية لإلستحامم؛ كرميات تبيض البرشة؛ غسوالت للفم 

ليست لغايات طبية.     
الواقـعة بالفئة: 3 

 ،  3 الرقم  ومعه   S التيني  حرف  مجرد   ،  3Sوالرقم الحرف   : العامة  وصف 
مكتوبني بطريقة مميزة كام يف الشكل االشراطات: 

فعىل من لديه اعراض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العامات التجارية يف 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعان.

 تعلن إدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /  

بطلب لتسجيل العامة التجارية:

 املودعة تحت رقم : 339723     بتاريخ :  2020/11/19

 تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200م

رونجشينج  أويلفيلد  هــوايب  هيبي  باسم:   

ماشينريي مانوفاكترش كو.، ليمتد  

وعنوانه:    ايست اوف هويزهان رود، رينكيو، 

هيبي بروفينس، جمهورية الصني الشعبية 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

ألغراض  وآالت  أجهزة  النفط؛  تكرير  آالت  عامئة[؛  غري  أو  ]عامئة  حفر  أجهزة 

استخراج وتكرير النفط؛ آالت للصناعات البركيميائية؛ مضخات للبرول؛ آالت 

ضخ؛ آالت حفر آبار؛ مضخات نفط ماصة.

 الواقـعة بالفئة: 7

 وصف العامة : األحرف الاتينية HRSB باللونني األبيض واألسود داخل رسم 

هنديس بيضاوي الشكل . األحرف بأحجام مختلفة كام يف الشكل االشراطات: 

فعىل من لديه اعراض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العامات التجارية يف 

وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعان.

تعلن إدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

 بطلب لتسجيل العامة التجارية:

 املودعة تحت رقم : 339094     بتاريخ :  2020/11/10

 تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200م

 باســم: مجموعة الصري )ش. ذ. م. م.(

وعنوانه:    ص ب 6647 ، ديب ، االمارات 

العربية املتحدة  

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك   

املنتجات : 

كعك وبسكويت الوفل املحشو بالدبس     

الواقـعة بالفئة: 30 

 Double Delights THE ORIGINAL[ الكلامت   : العامة  وصف 

DUTCH CARAMELWAFFLES[  باألحرف الاتينية باللون البني الغامق 

عىل خلفية بيضاء. االشراطات: 

فعىل من لديه اعراض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العامات التجارية يف 

وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعان.

�إعالن تجديد 

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي /  

العامة  تسجيل  لتجديد  بطلب 

التجارية :  

  املودعة تحت رقم :  156040 

  باســم: كياكيا فوود كو.، ليمتد

اكونوميك   ، ليانهوا رود   وعنوانه: 

& تكنلوجيكال ديفلبمنت زون ، هيفيي ، انهوي ، الصني

 الواقـعة بالفئة: 29

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

من تاريخ انتــهاء الحمــاية يف :   

 بتاريخ :  19  / 04 /   2021 

�إعالن تجديد 

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي /  

بطلب لتجديد تسجيل العامة التجارية :   

   املودعة تحت رقم :  

      156042

 باســم:  كياكيا فوود كو.، ليمتد

تكنلوجيكال   & اكونوميك   ، رود  ليانهوا  وعنوانه:   

ديفلبمنت زون ، هيفيي ، انهوي ، الصني

 الواقـعة بالفئة: 29

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى 

اعتباراً من تاريخ انتــهاء الحمــاية يف :          

 بتاريخ :  19  / 04 /   2021 
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد
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نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد
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نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201

  اسم الرشكة :  وادي الفالح لتجارة مواد البناء ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب رقم 237 ملك نارص راشد ماجد لوتاه، ديرة، القصيص. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1106916  رقم الرخصة 680745        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :5-1-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-1-5    

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : رايزينج تكنولوجيس    ش.م.م
العنوان :   محل رقم 1 ملك الشيخ سلطان ذياب صقر ال نهيان ، بر ديب، السوق الكبري . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 65775     رقم الرخصة   552912      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :5-1-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-1-5 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  جي اس اس انرتناشونال للشحن   ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب رقم 614  جائزة الشيخ حمدان للعلوم، بر ديب   . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1085193   رقم الرخصة 651380         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    18-10-2018   تاريخ تصديق القرار:   2018-10-18

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  بريو 45 ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 2207 ملك العامري تاور، تيكوم

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  64972 رقم الرخصة    548991       

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ماجد الفاليس ومشاركوه محاسبون 

قانونيون، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  12-7-2020   تاريخ تصديق القرار :  2020-7-12 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
C2402 ملك سنامر النظمة االنارة، بر ديب، الخليج .  ، هاتف   فاكس:   ، مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  هارت الند للوساطة التجارية ش. ذ.م.م
 .   bالعنوان :  مكتب 508 ملك عبدالله محمد عيل املال، الربشاء، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1166962    رقم الرخصة 732375         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  29-12-2020     تاريخ تصديق القرار:    2020-12-29

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / وادي الفالح لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :5-1-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-1-5    

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / رايزينج تكنولوجيس ش.م.م

 وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :5-1-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-1-5 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

أعاله  املذكور  املصفي  للشحن ش.ذ.م.م وبتعيني  انرتناشونال  اس  / جي اس  لتصفية رشكة 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    18-10-2018   تاريخ تصديق القرار:   2018-10-18

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: ماجد الفاليس ومشاركوه محاسبون قانونيون
  العنوان:  مكتب C2402 ملك سنامر النظمة االنارة، بر ديب، الخليج .  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

الرشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  45  ش.ذ.م.م  بريو   / لتصفية رشكة 

محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  12-7-2020   تاريخ تصديق القرار :  2020-7-12 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف   فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / هارت الند للوساطة التجارية  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  29-12-2020     تاريخ تصديق القرار:    2020-12-29

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية دائرة التنمية القت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /محمد روبال لصيانة املباين/ ذ.م.م- رشكة ذات 

مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة 

)1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت 

رقم )  94595  ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 067447771  

ص.ب.: 1131   

العقاري  للتطوير  كارست   / هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن   
عجامن  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة  ذ.م.م-  واالنشاءات/ 
يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات  قانون  مبوجب 
التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )  48575  (  دائرة 

وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  حممد روبال ل�سيانة املباين  / ذ.م.م

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : كار�ست للتطوير العقاري واالن�ساءات   / ذ.م.م
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  إعالن فقدان جواز سفر 
ممتاز  الله  انام   / املدعو  فقد 
جواز  باكستان  ،الجنسية  خان 
 )  1757943AN ( سفره رقم
الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه 
إىل  أو  باكستان    سفارة  إىل 

أقرب مركز رشطة مشكوراً.
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تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:      راشد حمد راشد الرضه الشاميس     
الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: سعد محمد سعيد دثيان املهري 
الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري ) كافترييا الدرعية( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
تجارة  بغرفة  امللف )20435( واملسجلة  برقم  االقتصادية بعجامن 

وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:شبري عيل شاف ارشف عيل شاه الجنسية: باكستان

 اىل الطرف الثاين:سيد كاشف شبري عيل الجنسية: باكستان

 باالسم التجاري )القمر لتجهيز علب الهدايا ( رخصة صادرة من 

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )47452( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14638 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 8 á©ª÷G á°VÉjôdG

 Ö≤d áaÉ°VE’ ≈©°SCG :π°UƒdG ÜQóe

á«JGòdG »Jô«°S ≈dEG ójóL

 ¬aóg ¿EG ,π°UƒdG ÜQóe ,¿Éª∏«g »∏jRGÈdG ∫Éb

 QhO ‘ ábQÉ°ûdG ΩÉeCG ,á©ª÷G Ωƒ«dG IGQÉÑe øe

 áé«àf ó°üM ƒg ,»Hô©dG è«∏ÿG ¢SCÉµd á«fÉªãdG

 kGÒ°ûe ,ÜÉjE’G ‘ ¬≤jôa áª¡e øe π¡°ùJ á«HÉéjEG

.RƒØdG ≈∏Y ¬°UôMh ,¢ùaÉæŸG Iƒb ¤EG

 ,∂°T ÓH{ :»Áó≤àdG »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ ∫Ébh

 ájƒg IÒÑc áÑ°ùæH º°ù– ÜÉgòdG IGQÉÑe áé«àf

 Éæaógh ,»FÉ¡ædG πÑb QhódG ¤EG πgCÉàŸG ≥jôØdG

 ,ájƒ≤dG  ¢Vhô©dG  Ëó≤àH  QGôªà°S’ÉH  ,í°VGh

.z¢ùaÉæe …CG ≈∏Y RƒØ∏d »©°ùdGh

 ¿ƒµj ,π°UƒdG É¡«a ∑QÉ°ûj ádƒ£H …CG{ :±É°VCGh

 ≈©°SCG ÉfCGh ,ÒÑc ≥jôa ¬fC’ É¡H èjƒààdG ¬aóg

 πé°S  ¤EG  ±É°†J  ádƒ£H  ≥«≤–  ¤EG  …QhóH

 ÉæÑY’ Oƒ¡L ó≤àØæ°Sh ,ÜQóªc á«JGòdG »JÒ°S

 øµdh ,§≤a ábQÉ°ûdG ΩÉeCG ¢ù«d ,¢ùjÒf ƒ∏Lƒ«g

.zá∏jƒW IÎØd

 :π°UƒdG ÖY’ ,èæHhhO êQƒL ∫Éb ,¬ÑfÉL øeh

 ,IÒNC’G ÉæJÉjQÉÑe ‘ Ió«L äÉjƒà°ùe Ωó≤f{

 É¡«a Éæc »àdG äÉjQÉÑŸG ¢†©H ÉföùN ÉÃQh

.zΩó≤dG Iôc √òg øµdh ,π°†aC’G

 hó«¡«°Tƒj  ÊÉHÉ«dG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ócCG

 º¶æ°S  √OÓH  ¿CG  ¢ù«ªÿG  ¢ùeCG,ÉLƒ°S

 ƒ«cƒW  ‘  á«Ñª«dhC’G  ÜÉ©dC’G  IQhO

 ,"øeBGh  ô≤à°ùe"  πµ°ûH  πÑ≤ŸG  ΩÉ©dG

 ÇQGƒW ádÉM ¢Vôa øY ø∏YCG Éeó©H ∂dPh

 É¡£«fih áª°UÉ©dG ‘ IójóL á«ë°U

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  äÉHÉ°UE’G  ´ÉØJQ’

.óéà°ùŸG

 ø∏YCG  »Øë°U  ô“Dƒe  ‘  ÉLƒ°S  ∫Ébh

 ±ƒ°S  ’hCG"  ÇQGƒ£dG  ádÉM  ¢Vôa  ¬«a

 .19-ó«aƒc  áÁõ¡d  ÉfOƒ¡L  πc  ∫òÑf

 ô≤à°ùeh øeBG πµ°ûH OÉ«Ñª«dhC’G º¶ææ°Sh

 äGAGôLE’G  ™«ªL  PÉîJÉH  ÉgóYƒe  ‘

."ájQhö†dG

 ÇQGƒ£dG  ádÉM  πNóJ  ¿CG  ,Qô≤ŸG  øeh

 ™HÉ°ùdG  ≈àM  ôªà°ùJh  á©ª÷G  Ωƒ«dG

 »FóÑe πµ°ûH ,πÑ≤ŸG •ÉÑ°T/ôjGÈa øe

 íàa ó«YGƒe ≈∏Y Oƒ«b ¢Vôa øª°†àJh

 øe πª©dÉH »°UƒJh ºYÉ£ŸGh äÉfÉ◊G

 πª°ûJ ’ iôNCG äGAGôLEG ÚH øe ∫õæŸG

.¿Éµ°ùdG ∫õY

 ,ábQÉ°ûdG ÜQóe ,…Èæ©dG õjõ©dG óÑY QÉ°TCG

 ΩÉ¶ædÉH »Hô©dG è«∏ÿG ¢SCÉc áeÉbEG ¿CG ¤EG

 Gõ«côJh  GQòM  ÓeÉ©J  Ö∏£àj  ,ójó÷G

 ábQÉ°ûdG  ¿CGh  ,ÚÑYÓdG  ™«ªL  øe  GÒÑc

 ÉeóæY  ájƒ≤dG  ¬°VhôY  á∏°UGƒŸ  ≈©°ùj

 QhódG  ‘  ,á©ª÷G  Ωƒ«dG,π°UƒdG  »≤à∏j

 ô“DƒŸG  ‘  …Èæ©dG  ∫Ébh  .»FÉ¡ædG  ™HQ

 ,áª¡e  ádƒ£Hh  IGQÉÑe  Éæjód"  »Øë°üdG

 Éæ°VhôY  á∏°UGƒŸ  É¡dÓN  øe  ≈©°ùf

 ∫ƒ°UƒdG  ábÉ£H  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊Gh  ,ájƒ≤dG

 ±É°VCGh ."ÚaÎëŸG ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üæd

 Ió«L á£fi ó©J ádƒ£ÑdG" »æWƒdG ÜQóŸG

 º¡ëæeh  ÚÑYÓdG  øe  áYƒª› õ«¡éàd

 ÉÃ  É kfÉÁEG  ,ácQÉ°ûª∏d  á∏eÉµdG  á°UôØdG

 áaÉ°VE’G Ëó≤àd äÉ«fÉµeEG øe ¬H ¿ƒ©àªàj

 IQÉ°TE’G QóŒ ."º¡JGQób äÉÑKEGh áHƒ∏£ŸG

 ≈∏Y RƒØdG ,ábQÉ°ûdG ≥≤M ¿CG ≥Ñ°S ¬fCG ¤EG

 ‘  ,1-2  áé«àæH  ,º°SƒŸG  Gòg  π°UƒdG

 ¤EG ábQÉ°ûdG ó©°Uh ,»Hô©dG è«∏ÿG …QhO

 áëF’  ≥ah  ,IöTÉÑe  ¢SCÉµdG  »FÉ¡f  ™HQ

.…QhódG Ö≤d πeÉM ¬fƒc ádƒ£ÑdG

øeBG πµ°ûH OÉ«ÑªdhC’G º«¶æJ ócDƒj ¿ÉHÉ«dG AGQRh ¢ù«FQ»Hô©dG è«∏îdG ¢SCÉµd ójóédG ΩÉ¶ædG øe Qòëj …ôÑæ©dG

»°VÉjôdG ´É£≤dÉH ´GóHE’G ï°SôJ ó°TGQ øH óªëe IõFÉL :Ö«£îdG Oƒªëe

 øe Üôà≤jh ¿ÉµaQƒN Ωõ¡j »∏gC’G ÜÉÑ°T 

¢SCÉµdG »FÉ¡f ∞°üf

á∏¡°S ¿ƒµJ ød AÉÑ∏c OÉëJG á¡LGƒe :¢SÉj »æH ÜQóe

á°UÉN äÉHÉ°ùM É¡d ¢SÉj »æH á¡LGƒe :AÉÑ∏c OÉëJG ÜQóe

 »∏gC’G …OÉædG ¢ù«FQ Ö«£ÿG Oƒªfi çó–

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  IõFÉL  ô≤Ÿ  ¬JQÉjR  øY

.»°VÉjôdG ´GóHEÓd Ωƒàµe

 ¿CG  »ª°SôdG  »∏gC’G  ™bƒe  ÈY  Ö«£ÿG  ócCGh

 ´GóHEÓd  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  IõFÉL

 ôjƒ£J  ‘  É«°ù«FQ  GQhO  Ö©∏J  »°VÉjôdG

 ‘  ÚYóÑŸG  ËôµàH  ,á«Hô©dG  á°VÉjôdG

.»°VÉjôdG πª©dG ä’É› ∞∏àfl

 ï°SôJ  IõFÉ÷G  ¿CG  ≈∏Y  »∏gC’G  ¢ù«FQ  Oó°Th

 ádhO  ‘ »°VÉjôdG  ´É£≤dG  ‘ ´GóHE’G  áaÉ≤K

.⁄É©dGh »Hô©dG øWƒdGh äGQÉeE’G

 ô≤Ÿ  ¬JQÉjR  ∫ÓN  »∏gC’G  ¢ù«FQ  ≥aGQh

 ΩÉY  ÚeCG  ÜQÉM  ó«©°S  »HO  ‘  IõFÉ÷G

 áªMQ ∫BG ¿ÉeCG öUÉfh ,»°VÉjôdG »HO ¢ù∏›

 IõFÉ÷G ôjóe ,¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G óYÉ°ùe

 Üƒ∏L IõFÉéH »∏gC’G RƒØH Ö«£ÿG CÉæg …òdG

.2020 ôcƒ°S

 πª©dG  äGƒ£N  Ö«£î∏d  ÜQÉM  ìöT  Éªc

 11 áî°ùædÉH øjõFÉØdG øY ¿ÓYE’G πÑb …QÉ÷G

.»°VÉjôdG ´GóHEÓd ó°TGQ øH óªfi IõFÉL øe

 »àdG IõFÉé∏d √ôjó≤J øY »∏gC’G ¢ù«FQ qÈYh

 É¡ª∏°ùJ ÚM ,2013 ΩÉY πÑb øe …OÉædG É¡dÉf

 ¢ù«FQ ,ó°TGQ øH óªfi øH óªMCG ï«°ûdG ój øe

.IõFÉ÷G ¢ù«FQ ,á«æWƒdG á«ÑŸhC’G áæé∏dG

 QhódG ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe »∏gC’G ÜÉÑ°T ÜÎbG

 √RƒØH ,»Hô©dG è«∏ÿG ¢SCÉµd »FÉ¡ædG πÑb

 ,¢ù«ªÿG ¢ùeCG AÉ°ùe ,¿ÉµaQƒN ¬Ø«°†e ≈∏Y

 óªfi øH ô≤°U Ö©∏e  ≈∏Y ,(2-4) áé«àæH

.»ª°SÉ≤dG

 ‘  á∏¡°S  ,»∏gC’G  ÜÉÑ°T  áª¡e  âëÑ°UCGh

 ,»ÑgòdG  ™HôŸG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ábÉ£H  º°ùM

/ôjÉæj 26 Ωƒj ¿ÉµaQƒN ∞«°†à°ùj ÉeóæY

 ≈∏Y ÜÉjE’G AÉ≤d ‘ ,…QÉ÷G ÊÉãdG ¿ƒfÉc

.»HóH ó°TGQ OÉà°S

 ’EG  ,¢VQC’G  ÜÉë°UC’  ájƒ≤dG  ájGóÑdG  ºZQh

 ±ó¡H  ¿ÉµaQƒN  âZÉH  »∏gC’G  ÜÉÑ°T  ¿CG

 ,(12) á≤«bódG ‘ ¢SÉ£©dG óªMCG ¬∏é°S ∫hCG

 ´É≤jEG OGOõ«d ,hOQGhOEG ¢SƒdQÉc á«°VôY ó©H

 º¡Jô£«°S ±ƒ«°†dG ¢VôØjh ,áYöS IGQÉÑŸG

.AÉ≤∏dG ≈∏Y

 »∏gC’G ÜÉÑ°T Ωó≤J ,¢SƒeGQ ¿hó∏«g RõYh

 á≤«bódG  ‘  á∏«ªL  á«°SCGôH  ÊÉK  ±ó¡H

 õjõY ¬∏«eR øe ¢SÉ≤ŸÉH á«°VôY ó©H ,(20)

 ‘ áHƒ©°U ¿ÉµaQƒN ∞bƒe OGOõ«d ,∞«jÉL

.áé«àædÉH IOƒ©dG

 GôµÑe  IGQÉÑŸG  ,hOQGhOEG  ¢SƒdQÉc  ≈¡fCGh

 ådÉãdG ±ó¡dG ¬∏«é°ùàH ,(41) á≤«bódG ‘

 øe ¬à∏°Uh á«°SCGQ Iôjô“ ó©H ,ájƒb á«°SCGôH

 âÑ©d á«æcQ á∏cQ øe ,‹ÉªµdG ¿GóªM ¬∏«eR

.áÑjô≤dG ájhGõdG ≈∏Y

 á≤«bódG ‘ ¥QÉØdG ¢ü∏≤j ¿CG ¿ÉµaQƒN OÉch

 ÜÉÑ°T  ≈eôŸ  öùjC’G  ºFÉ≤dG  ¿CG  ’EG  ,(51)

 ,õ«Hƒd  ¿ƒeGQ  Iójó°ùàd  ió°üJ  ,»∏gC’G

 ¢VQC’G  ÜÉë°UCG  øe  iôNCG  á°Uôa  ™«°†àd

.Iójó°T áHGô¨H

 ™aGóe ,πµ«g õjõ©dG óÑY ,IGQÉÑŸG ºµM OôWh

 √AGóàY’  ,(67)  á≤«bódG  ‘  »∏gC’G  ÜÉÑ°T

 ÖY’  ,ƒ¡æ«fƒL  ≈∏Y  Iôc  ¿hóH  Üö†dÉH

.QGòfEG ≈∏Y √QhóH π°üM …òdGh ,¿ÉµaQƒN

 ¥QÉØdG  ¢ü«∏≤J  øe  ,¢SƒL  ƒfhôH  øµ“h

 ájƒb Iójó°ùàH ,(89) á≤«bódG ‘ ¿ÉµaQƒÿ

 Ö©°üdG øe ¿Éch ,AGõ÷G á≤£æe êQÉN øe

 ,»∏gC’G  ÜÉÑ°T  ¢SQÉM  öUÉf  óLÉe  ≈∏Y

.¬cÉÑ°T ∫ƒNO øe É¡©æe

 Éeó©H  ,IÒNC’G  10`dG  ≥FÉbódG  â∏©à°TGh

 á≤jó°U ¿GÒæH ,É«fÉK Éaóg ¿ÉµaQƒN πé°S

 ™aGóe  á«°SCGQ  ≥jôW øY ,(83)  á≤«bódG  ‘

 ∫hÉM ÉeóæY ,¥hRôe óªfi »∏gC’G ÜÉÑ°T

.IôµdG OÉ©HEG

 »∏gC’G ÜÉÑ°ûd AGõL á∏cQ ºµ◊G Ö°ùàMGh

 πNGO  ,hOQGhOEG  ¢SƒdQÉc  ¬ÑY’  á∏bôY  ó©H

 ‘ É«HÉJQÉc ìÉéæH ÉgOó°Sh ,AGõ÷G á≤£æe

  .™HGQ ±ó¡H ¬≤jôa Ωó≤J Rõ©«d ,(85) á≤«bódG

 ÖY’ ,¢SƒL ƒfhôH Oô£H IGQÉÑŸG âªààNGh

 πNóJ ó©H ,™FÉ°†dG ∫óH âbƒdG ‘ ,¿ÉµaQƒN

 ºµ◊G  É¡©e  ≥∏WCGh  ,É«HÉJQÉc  ≈∏Y  …ƒb

 iƒbCG  »∏gC’G  ÜÉÑ°T äÉHh ,ájÉ¡ædG  IôaÉ°U

.»FÉ¡ædG ∞°üf QhódG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d Úë°TôŸG

 ÜQóe ,ÓjÉ°ùjEG π««fGO ÊÉehôdG ióHCG

 OÉ–G  AÉ≤d  πÑb  ’DhÉØJ  ,¢SÉj  »æH

 ¢SCÉµd á«fÉªãdG QhO ÜÉgP ‘ ,AÉÑ∏c

 á«ªgCG  ≈∏Y  Oó°Th  ,»Hô©dG  è«∏ÿG

 áª¡e ¿ƒµàd ±GógCG  …CG  »≤∏J ÖæŒ

 OÉà°S  ≈∏Y  ÜÉjE’G  ‘  π¡°SCG  ¬≤jôa

.AÉÑ∏c

 »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ‘ ,ÓjÉ°ùjEG  ∫Ébh

 AGƒLC’Gh ,¿ƒ∏FÉØàe øëf" :»Áó≤àdG

 IÎØH ô‰ ÉæfC’ ,ÚÑYÓdG ÚH á©FGQ

 ä’ƒ£ÑdG  ™«ªL  ó«©°U  ≈∏Y  Ió«L

 ¢ù«FQ  ¢SCÉc  iƒà°ùe  ≈∏Y  AGƒ°S

 ,»Hô©dG  è«∏ÿG  …QhO  hCG  äGQÉeE’G

 É¡fCG ≈∏Y ÚaÎëŸG ¢SCÉc ¤EG ô¶æfh

."º°SƒŸG Gòg ÉæaGógCG óMCG

 QhódG  ¤EG  QƒÑ©∏d  ≈©°ùf"  :±É°VCGh

 AÉ£NC’G  øe  Éæª∏©J  Éeó©H  ,ΩOÉ≤dG

 ™e  …QhódG  IGQÉÑe  ‘  âKóM  »àdG

 É¡ë«ë°üJ ≈∏Y πª©fh ,AÉÑ∏c OÉ–G

 ‘ á«°Vôe áé«àæH êhôÿGh ,á©ª÷G

."ÜÉjE’G IGQÉÑe ‘ ÉfóYÉ°ùJ ÜÉgòdG

 :ÓjÉ°ùjEG π««fGO ∫Éb ,AÉÑ∏c OÉ–G øYh

 ¢ùaÉæŸG ¿C’ ,á∏¡°S IGQÉÑe ¿ƒµJ ød"
 ,Iõ«‡ á«YƒæH ÚÑY’h ,ó«L ≥jôa

 ¬fCG »æ©j Gògh ,Ió«L èFÉàf ≥≤ëjh

 õ«cÎdG Éæ«∏Y Gò¡dh ,Ió«L á∏MôÃ ôÁ

."ΩOÉ≤dG QhódG ¤EG QƒÑ©∏d πª©dGh

 :í°VhCG  ,¢SÉj  »æH  äÉHÉ«Z  ∫ƒMh

 ø°ùMh  ÊÉëæ¶dG  ó¡a  ÉæY  Ö«¨j"
 ôµ°ù©Ã  Éª¡bÉëàdG  ó©H  ,»eôëŸG

 Gò¡H ó«©°S ÉfCGh  ,»JGQÉeE’G  ÖîàæŸG

 ¿CG  ÖY’  …C’  ôîa  ƒgh  ,óLGƒàdG

 Éª¡«∏Yh  ,√ó∏H  Öîàæe  ™e  óLGƒàj

 ‘ ó©≤e õé◊ ∞YÉ°†e ó¡L ∫òH

."á«°SÉ°SC’G á∏«µ°ûàdG

 ΩóY ,á©ª÷G IGQÉÑe ‘ º¡ŸG" :πªcCGh

 ™e  ,ÉæÑ©∏e  á«°VQCG  ‘  ±óg  »≤∏J

 ,±GógC’G øe øµ‡ OóY ÈcCG π«é°ùJ

 »àdG  AÉ£NC’G  QGôµJ  ΩóY  Éæ«∏Yh

 ≈©°ùfh  ,¤hC’G  IGQÉÑŸG  ‘  âKóM

 ,ÜÉgòdG  ‘  Ió«L  áé«àf  ≥«≤ëàd

 ´ƒª›  ‘  ¿ƒµ«°S  º°ù◊G  øµdh

."ó«cCÉJ πµH ÚJGQÉÑŸG

 :ÜQóŸG í°VhCG ,ä’É≤àf’G ¥ƒ°S øYh

 øe »≤jôa ∂∏Á Ée ≈∏Y »°VGQ ÉfCG"
 º¡e  ä’É≤àf’G  ¥ƒ°S  øµdh  ,ÚÑY’

 ¿CG øµÁ GPÉe iÔ°Sh ,≥jôØdG ôjƒ£àd

 ÉeÉ“ »°VGQ ΩÉY πµ°ûH »æµdh ,çóëj

."¬FGOCG ≈∏Yh ≥jôØdG ≈∏Y

 ÖY’ ,»°ùeÉ°ûdG ¿É£∏°S ∫Éb ,√QhóHh

 áØ∏àfl ¢SCÉµdG äÉjQÉÑe" :¢SÉj »æH

 êÉà–h ,…QhódG äÉjQÉÑe øY ÉeÉ“

 áaÉ°VE’ÉH ,∞YÉ°†e πªYh õ«côJ ¤EG

 Ée  Gògh  ,±GógC’G  »≤∏J  ΩóY  ¤EG

."AÉÑ∏c OÉ–G IGQÉÑe ‘ ¬«∏Y πª©æ°S

 ⁄"  :∫Éb  ,π«é°ùà∏d  ¬JOƒY  øYh

 øe  ójóY  ‘  ß◊G  »æØdÉëj

 ≈≤Ñj øµdh ,π«é°ùàdG ‘ äÉjQÉÑŸG

 ≥«≤–h ,≥jôØdG áeóN ó«MƒdG ±ó¡dG

 øe  ºgCG  »¡a  ,á«HÉéjE’G  èFÉàædG

."á«°üî°ûdG ±GógC’G

 äÉjQÉÑŸG ‘ ¢SÉj »æH Qƒ£J öS øYh

 ÖÑ°S  ÚÑYÓdG  ≥dCÉJ"  :∫Éb  ,IÒNC’G

 ,≥jôØdG  iƒà°ùe  äÉÑKh  Qƒ£J  ‘

 øe IÒÑµdG äGOƒ¡éŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 …òdG  »Ñ£dGh  …QGOE’Gh  »æØdG  QOÉµdG

."Qƒ£àdG Gòg ‘ ºgÉ°S

 »æH ¿CG Éªc" :»°ùeÉ°ûdG ¿É£∏°S ”CGh

 ,IóMGƒdG  á∏FÉ©dG  ìhQ  ¢û«©j  ¢SÉj

 ,ìÉéædG  QGöSCG  øe  öS  ºgCG  Gògh

 ¢SCÉc »FÉ¡f ¤G ∫ƒ°UƒdG ¿B’G Éæaógh

."ádƒ£ÑdG ≥«≤–h ,»Hô©dG è«∏ÿG

 ,ÉØ∏«°S GO »NQƒN ÊÉjGƒLhQhC’G ócCG

 äGÒ°†ëàdG ≈∏Y ,AÉÑ∏c OÉ–G ÜQóe

 ,á©ª÷G Ωƒ«dG ¢SÉj »æH AÉ≤∏d Ió«÷G

 è«∏ÿG  ¢SCÉµd  á«fÉªãdG  QhO  ‘

 »HÉéjE’G A»°ûdG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,»Hô©dG

 ‘ ºgh ÚÑYÓdG ™«ªL Qƒ°†M ƒg

 √òg  ¿CG  Éë°Vƒe  ,OGó©à°S’G  ”CG

.á°UÉN äÉHÉ°ùM É¡d IGQÉÑŸG

 ô“DƒŸG ‘ ,AÉÑ∏c OÉ–G ÜQóe ∫Ébh

 »æH  á¡LGƒe"  :»Áó≤àdG  »Øë°üdG

 ÚàdƒL  øe  Ö©∏J  IGQÉÑe  ,¢SÉj

 áé«àf ≥«≤ëàd íª£fh ,ÜÉjEGh ÜÉgP

 …OÉØàd ,¢SÉj »æH ‘ ÉHÉgP á«HÉéjEG

."ÜÉjE’G ‘ äBÉLÉØe …CG

 ¢Vƒîf" :ÉØ∏«°S GO »NQƒN í°VhCGh

 ,áeÉJ  ájóéH  äÉjQÉÑŸG  ™«ªL

 IGQÉÑe  ¿ƒµà°S  É¡fCG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉHh

 IGQÉÑe  ∂dòc  ¿ƒµà°S  ,¢SCÉµdG  ‘

 …QhódÉH á∏Ñ≤ŸG ÉæJGQÉÑŸ ájÒ°†–

."ábQÉ°ûdG ó°V

 ™HôŸG ¤EG Éæ∏gCÉJh Éæµ“ GPEG" :™HÉJh

 »îjQÉJ  RÉ‚EG  ¿ƒµ«°S  ,»ÑgòdG

 ≥«≤ëàH  ¿ƒeõà∏e  øëfh  ,…OÉæ∏d
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دبي ــ   وام:
 

�أك���د �أب���رز جن���وم "�ل�س���باق �إىل 

دبي" للجول���ة �لأوروبية للجولف 

م�س���اركتهم يف �لن�س���خة �ملقبلة 

م���ن بطول���ة �أوميغا دب���ي ديزرت 

كال�س���يك للجولف �لت���ي تقام يف 

نادي �لإمار�ت للجولف بالفرتة من 

28 �إىل 31 يناي���ر �جلاري يتقدمهم 

حامل �للقب يل وي�ستوود.

و�أعلن ��س���طورة �جلولة �لأوروبية 

للجولف يل وي�ستوود عن م�ساركته 

يف �حل���دث �ملقب���ل يف دبي وهو 

�لذي ت���وج بلق���ب "�ل�س���باق �إىل 

دبي" كاأف�سل لعب ملو�سم �جلولة 

�لأوروبي���ة للجولف، للمرة �لثالثة 

يف م�س���رته يف �س���هر دي�س���مرب 

�ملا�س���ي يف ختام حافل يف دبي 

و�سين�س���م �إليه و�س���يفه ومو�طنه 

ماثيو فيتزباتريك �أي�سًا �لذي عرف 

نهاية مو�س���م ر�ئع���ة بعدما توج 

بلقب جولة مو�ن���ئ دبي �لعاملية 

ليع���ود �لالعب���ان �إىل حتٍد مرتقب 

وجديد يف دبي بد�ية من �ملو�س���م 

�جلديد يف 2021.

�حت���ل وي�س���توود �ملرك���ز �لثاين 

ثالث مر�ت يف بطولة �أوميغا دبي 

ديزرت كال�س���يك يف �أعو�م 1999 و 

2010 و2012 وه���و حري�ص على 

�إ�سافة �ملزيد من �لنجاح يف دبي 

يف وقت لحق من هذ� �ل�س���هر بعد 

�أن فاز �سابًقا ببطولة جولة مو�نئ 

دبي �لعاملية يف عام 2009.

�سين�س���م �إىل �لثنائ���ي �لإجنليزي 

بولرت  �إيان  �لالمع���ان  مو�طنوهما 

وب���ول كي�س���ي �للذ�ن ح�س���د� 26 

لقب يف �جلول���ة �لأوروبية بينهما 

ور�فا كابرير� بيلو �لفائز �ل�س���ابق 

باأوميغ���ا دب���ي ديزرت كال�س���يك 

و�لفائ���ز�ن باألق���اب متع���ددة يف 

كري�س���تيان  �لأوروبي���ة  �جلول���ة 

وهما  و�ل�ص  وم���ات  بيزويدنهوت 

�أوميغا دبي  �للذ�ن كانا و�س���يفي 

و   2020 يف  كال�س���يك  دي���زرت 

2019 عل���ى �لتو�يل. وين�س���م هذ� 

�ل�س���باعي �إىل جمموعة من �أف�سل 

لعبي �لعامل يف �لن�س���خة 32 من 

بطولة �أوميغا دبي ديزرت كال�سيك 

و�لت���ي ت�س���مل �لفائ���ز بالبطولة 

�لأمريكي���ة كولني موريكاو� وجنوم 

كاأ����ص ر�يدر تومي فليتوود وتريل 

هاتون و�لفائز باأوميغا دبي ديزرت 

كال�سيك 2017 �س���رجيو جار�سيا 

�ملفتوحة  �ملتحدة  �لوليات  وبطل 

2013 جا�س���ن روز وحامل  لعام 

�للقب لوكا�ص هربرت.

دبي ــ  وام :

 يو��س���ل مركز �لإمار�ت للتحكيم �لريا�س���ي �لنظر يف 

�ملنازعات �لريا�س���ية و�إعالن �لقر�ر�ت �ل�س���ادرة عن 

غرفتيه �لبتد�ئية و�ل�ستئنافية لإقر�ر �لعد�لة �لناجزة 

يف �ملجال �لريا�سي وذلك جنبا �إىل جنب مع ��ستكمال 

مر�حل �لتاأ�سي�ص و�عتماد �لقو�عد �لإر�سادية و�لإجر�ئية، 

وتاأثيث �ملقر �جلديد �لذي مت تخ�سي�سه يف دبي.

و�أكد �س���عادة �رض�ر بالهول نائ���ب رئي�ص جمل�ص �إد�رة 

�ملرك���ز �أن لئحة �لنظام �لأ�سا�س���ي و�لهيكل �لتنظيمي 

و�ل�س���عار مت �عتمادهما خالل �ملرحل���ة �لأخرة، و�أن 

��س���رت�تيجية �ملركز ت�ستهدف تقدمي منوذج متفرد على 

م�س���توى �ملنطقة و�لعامل يف �لتوفيق وف�ص �لنز�عات 

�لريا�س���ية، مبا يحقق �لعد�لة ويوفر �لأجو�ء �لإيجابية 

لتطوير �لريا�سة يف �لدولة.

وفيما يخ�ص �لق�س���ايا �ملنظورة و�آخر �مل�ستجد�ت يف 

�لقر�ر�ت �ل�س���ادرة ب�ساأنها قال بالهول �إن �لعمل يجري 

على قدم و�س���اق فيه���ا جميعا و�أن غرفة �ل�س���تئناف 

قررت �أم�ص �إيقاف �لقر�ر �ل�س���ادر ع���ن �حتاد �لإمار�ت 

للفرو�س���ية و�ل�سباق ب�س���اأن توقيع غر�مة مالية على 

�ل�س���يد خالد عبد�هلل بن غليطة، وذلك حلني �لف�سل يف 

�لن���ز�ع �ملنظور �أمام غرفة �ل�س���تئناف ملركز �لإمار�ت 

للتحكيم �لريا�سي.

و�أكد �أن ن�ص �لقر�ر يوؤكد �أنه مبوجب طلب �ل�س���تئناف 

�ملقدم من �ل�س���يد خالد عب���د �هلل بن غليطة، ومبوجب 

طلب �إيقاف �لقر�ر �مل�س���تاأنف عليه، حلني �لنتهاء من 

نظ���ر �لنز�ع �ملق���دم من �مل�س���تاأنف بتاريخ 5 يناير 

2021، على �لقر�ر �ل�س���ادر من جلنة �ل�ستئناف يف 

�حتاد �لإمار�ت للفرو�س���ية و�ل�س���باق بال���ز�م خالد 

عبد�هلل بن غليطة ب�سد�د غر�مة مالية قيمتها 5 �آلف 

درهم، فاإننا نخطركم باإيقاف تنفيذ �لقر�ر �مل�ستاأنف 

عليه حلني �لف�س���ل يف �لنز�ع �ملنظ���ور �أمام �لغرفة 

�ل�ستئنافية مبركز �لإمار�ت للتحكيم �لريا�سي.

و�أ�س���اف: "تن�ص �ملادة رقم 5 من �سالحيات �ملركز 

يف قان���ون �لتاأ�س���ي�ص على �أنه يخت����ص دون غره 

بالتحكيم يف جميع �ملنازعات �لريا�سية، �لأمر �لذي 

تثبت مع���ه �لولية �حل�رضية للف�س���ل يف �لنز�عات 

�لريا�س���ية �إم���ا بالطريقة �ملبا�رضة �أو بعد ��س���تنفاد 

كافة �إجر�ء�ت �لتقا�س���ي د�خل �جلهات �لريا�سية، و�أنه 

يجوز للمركز �لنظر يف كافة �لق�سايا و�ملنازعات، و�أنه 

مبوجب �لقانون رقم 16 لعام 2016 ب�ساأن �إن�ساء �ملركز 

ووفقا لن�ص �ملادة 18، تلتزم كافة �جلهات �لريا�س���ية 

يف �لدولة بت�سمني لو�ئحها ونظمها �لأ�سا�سية ما يفيد 

�خت�س���ا�ص �ملركز دون غره بالتوفيق يف �ملنازعات 

�لريا�سية و�لف�سل فيها عن طريق �لتحكيم.

اأبوظبي  ـ  وام:
 

تلق���ى جمل����ص �إد�رة �حت���اد �لإم���ار�ت 

للمالكم���ة مو�فقة ر�س���مية م���ن �لهيئة 

�لعامة للريا�س���ة من �أجل �مل�ساركة يف 

�لبطولة �لعربية �لثالثة للرجال و�لأوىل 

لل�س���يد�ت يف فرب�ير م���ن �لعام �جلاري 

.2021

و�أفاد بي���ان �ملو�فقة ب����رضورة تطبيق 

كافة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية قبل �ل�س���فر، 

و�أثن���اء �مل�س���اركة يف �لبطول���ة، بد�ية 

من �حل�س���ول على �ملو�فقة على �ل�سفر 

يف �س���وء ت�س���نيف �لدولة �مل�سيفة يف 

حينه من قبل وز�رة �خلارجية و�لتعاون 

�لدويل، و�لتاأكد من قبول �لدولة �ملختارة 

��ست�س���افة �لبعثات �مل�س���اركة، و�إجر�ء 

�ختبار م�سحة �لأنف "بي �سي �آر" لكامل 

�لبعثة قبل �ل�سفر، و�لتن�سيق مع �لهيئة 

�لحتادية للهوية و�جلن�س���ية لت�س���هيل 

خروج �لبعث���ة، و�للتز�م بتطبيق جميع 

�رضوط و�إج���ر�ء�ت �لدولة �مل�ست�س���يفة، 

و�للت���ز�م ب����رضوط و�إج���ر�ء�ت �رضكات 

�لطر�ن، مبا فيه���ا جتنب خمالطة بقية 

�مل�س���افرين، و�رت���د�ء �لكمام���ات م���ع 

�حلف���اظ على �لتباعد �جل�س���دي، ومينع 

على �لبعث���ة �لخت���الط �أو �خلروج من 

مكان �لإقامة �إل للتدريب �أو �مل�س���اركة 

يف �مل�سابقات، ويف�س���ل �أن يكون مكان 

�لإقامة خم�س�سا للبعثة فقط، و�رضورة 

مر�فقة �لبعث���ة طاقم طبي يتابع �حلالة 

�ل�س���حية لكل �أفر�ده���ا، و�حلر�ص على 

�لتاأك���د م���ن �لتعقيم �مل�س���تمر ملر�فق 

�لإقام���ة و�لتدريب، و�لتاأكد من �س���حة 

طو�قم تقدمي خدمات �لإعا�سة، ويف حالة 

وج���ود �أي حالة �إيجابي���ة يتعني على 

�حتاد �للعبة �ملعنية �لتو��سل مع وز�رة 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل .

وت�سمن �لبيان �لإر�سادي �ل�سحي �ل�سادر 

عن �لهيئة �أي�سا جمموعة من �لإر�ساد�ت 

�لتي يجب �للت���ز�م بها عند �لعودة �إىل 

�لوطن بعد �مل�س���اركة يف �لبطولة، وهي 

�جر�ء فح�ص م�س���حة �لأنف قبل �لعودة 

مبوعد �أق�ساه 96 �س���اعة، و�إبر�ز نتيجة 

�لفح�ص �ل�س���لبية قبل �ملغادرة، و�إجر�ء 

فح����ص م�س���حة �لأن���ف عند �لو�س���ول 

�إىل �ملط���ار، م���ع �للت���ز�م بالإجر�ء�ت 

�لحرت�زي���ة يف �لدولة مب���ا فيها �رتد�ء 

�لكمام���ة وحتقي���ق �لتباعد �جل�س���دي، 

وحتمي���ل تطبيقات �ملتابعة �ل�س���حية، 

و�للت���ز�م بتطبيق م���دة �حلجر �ملنزيل 

طبقا لت�س���نيف �لدولة يف حينه وح�سب 

بروتكول تنظيم �ل�سفر ملطار �لو�سول.

و�أكد ح�س���ن �حلمادي �أم���ني �ل�رض �لعام 

لحتاد �لإم���ار�ت للمالكم���ة �أن �لحتاد 

�سوف يحر�ص على تطبيق كل �لتوجيهات 

�ل�س���ادرة ع���ن �لهيئة لأنها ت�س���تهدف 

�سالمة �لالعبني و�لالعبات يف �لأ�سا�ص، 

وكل �أع�ساء �لبعثة، و�أنه �سيقوم بتعميم 

هذه �لر�س���اد�ت على �أفر�د �لبعثة �لتي 

�س���تتوجه �إىل �لكويت، ومتابعة تطبيقها 

ب�س���كل دوري، م�سر� �إىل �أن جمل�ص �إد�رة 

�لحتاد برئا�س���ة �س���عادة �أن�ص �لعتيبة 

�سيبحث يف �جتماعه �ملقرر له �لثالثاء 

�ملقبل توفر كل �لدعم لربنامج ��ستعد�د 

�ملنتخب بهدف تقدمي �أد�ء مميز و�سعود 

من�سات �لتتويج.

اأبوظبي/ وام :
 

�نطلق���ت �أم�ص �لأول  يف جممع 

�لتن����ص �ل���دويل مبدين���ة ز�يد 

�لن�سخة  مناف�س���ات  �لريا�سية، 

�أبوظب���ي  بطول���ة  م���ن  �لأوىل 

�ل�س���يد�ت  لتن����ص  �ملفتوح���ة 

�ملحرتفات فئ���ة /500/ نقطة، 

وذلك حتت �إ�رض�ف �حتاد لعبات 

 ،WTA للمحرتف���ات  �لتن����ص 

�أبوظب���ي  جمل����ص  وبتنظي���م 

�لريا�سي بالتعاون مع مبادلة، 

ومدينة ز�يد �لريا�سية و«هيلث 

بوينت«.

و�أ�سفرت نتائج �ملباريات �ل� 12 

يف �ملناف�سات �لفردية يف �لدور 

�ل� 64 عن فوز �لرو�س���ية �كرتينا 

�لك�ساندروفا على �لكاز�خ�ستانية 

ز�رينا دي���از 0/2، وفوز �لكندية 

فرنانديز على �لإيطالية باوليني 

و�لت�س���يكية  �لنتيج���ة،  بنف����ص 

�لأمريكي���ة  عل���ى  كريجيكوف���ا 

لوي���ب 0/2 �أي�س���ًا، فيما خ�رضت 

م���ن  �سفي�س���توفا  �لالتيفي���ة 

�لإ�سبانية بنتيجة 1 / 2، وفازت 

�لأمريكي���ة بر� عل���ى �لكرو�تية 

فيكت�ص 1/2، وفازت �ل�س���رت�لية 

توملجانوفيك على �ل�سينية زهو 

�أون����ص جابر  0/2، و�لتون�س���ية 

على �لرو�س���ية بافليو�س���ينكوفا 

0/2، و�لبلجيكية فلبكين�ص على 

�لأملانية �سيجموند 1/2، وحققت 

ف���وز�ً  بوتين�س���تيفا  �لكاز�خي���ة 

�لإيطالية تريفي�سان  �س���هاًل على 

0/2، و�ليوناني���ة �س���كاري على 

�لرو�سية باتابوفا 0/2، و�لرو�سية 

كودرميتوف���ا عل���ى �لإ�س���تونية 

و�لرو�س���ية   ،0/2 كونتيفي���ت 

كاز�تكين���ا على �ل�س���ينية و�جن 

.1/2

�لزوجي  مبار�تي  نتائج  و�أ�سفرت 

يف �لدور �ل� 64 عن فوز �لأمريكية 

بر�دي و�لإ�س���بانية جموروز� على 

وباج���ول  ج���وف  �لأمريكيت���ني 

مبجموعت���ني مقاب���ل جمموع���ة 

و�حدة 6/4 – 6/7 – 6/10، ويف 

�ملب���ار�ة �لثانية خ����رض �لزوجي 

و�س���ينوك  كري�س���تيان  �لأوكر�ين 

من �لكندية في�سمان و�ملك�سيكية 

�أوملو�ص مبجموعتني نظيفتني.

للفردي  �لتاأهيلي  �لدور  و�س���من 

خ�رضت �لكرو�تية لوكا�ص تينا من 

لوكريزيا  �س���تيفانيني  �لإيطالية 

1/ 2، و�لهندي���ة بهاتي���ا ريا من 

�لروماني���ة �إيرين���ا فيتكاو 2/0، 

و�ملك�س���يكية �أوملو����ص جوليانا 

من �لرو�سية جا�سانوفا �أنا�ستازيا 

2/0، وف���ازت �لربيطاني���ة بارج 

كي�سينوك  �لأوكر�نية  جودي على 

�ل�س���بانية  0/2، وخ�رضت  ناديا 

من  �إيرين  �إ�س���كوريهويال  بوريلو 

 ،2/0 �أماندين  ه�س���يه  �لفرن�سية 

جر�ماتيكوبولو  �ليونانية  وفازت 

فالنتيني على �لربز�يلية �ستيفاين 

و�لهندور��س���ية   ،0/2 لوي���ز� 

�أودف���اردي بانا عل���ى �لأوكر�نية 

بوند�رينكو كاترينا 1/2، وخ�رضت 

�ل�س���بانية لز�رو جار�سيا �أندريا 

من �لت�سيكية هر�ديكا لو�سي 2/1، 

وف���ازت �لكندية ز�هو كارول على 

�ل�سويدية بيوركلوند مريام 1/2، 

و�لهندور��س���ية بون���د�ر �آنا على 

�لرو�س���ية �س���يزيكوفا يانا 0/2 ، 

وخ�رضت �لبولندية بيرت كاتارزينا 

بيري جي�س���يكا  �لإيطالية  م���ن 

2/0، وفازت �ل�سينية يانغ ت�ساو 

�سو�ن على �لكاز�خ�ستانية د�نلينا 

، وخ����رضت �لمريكية   1/2 �آن���ا 

هاري�س���ون كاثرين من �لإيطالية 

وخ�رضت   2/1 بيان���كا  تور�ت���ي 

�لأوكر�نية �س���رت�خوفا فالريا من 

�لإيطالية كاريغارو مارتينا 2/0.

�جلدي���ر بالذكر �أن جمموع جو�ئز 

�لبطول���ة يبل���غ 565،530 �أل���ف 

دولر �أمريكي، حيث حت�سد بطلة 

�ألف   68 �لفردي على  مناف�س���ات 

دولر �أمريك���ي و470 نقطة، فيما 

حت�سل �ساحبة �ملركز �لثاين على 

�أكرث من 50 �أل���ف دولر �أمريكي، 

و26 �ألف دولر ل�س���احبة �ملركز 

�لثال���ث، يف ح���ني تن���ال بطلة 

جائزة  على  �لزوجي  مناف�س���ات 

مالي���ة تبلغ قيمتها 7 �آلف دولر 

و470 نقطة.
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انطالقة قوية لبطولة اأبوظبي المفتوحة لتن�س 

ال�سيدات المحترفات

»الآ�سيوي لكرة القدم« يعتمد 

مواعيد نهائيات اأمم اآ�سيا

هيئة الريا�سة توافق على م�ساركة »المالكمة« في البطولة 

العربية بالكويت

ـ وام : كوالملبورـ 
 

�عتمد �لحتاد �لآ�س���يوي لك���رة �لقدم و�للجنة 

�ملحلية �ملنظمة �ليوم مو�عيد نهائيات بطولة 

كاأ�ص �أمم �آ�س���يا 2023 للمنتخب���ات �لوطنية، 

و�لتي �س���وف تقام خالل �لفرتة من 16 يونيو 

وحتى 16 يوليو يف ع�رض مدن �سينية.

وت�سهد �لن�سخة �لر�بعة و�لع�رضين من �لبطولة 

م�س���اركة 24 منتخب���ًا للمرة �لثاني���ة بعد �أن 

جنحت �لإم���ار�ت يف تنظيم يف ظل م�س���اركة 

هذ� �لعدد ..ومن �ملنتظر �أن تو��س���ل �لن�س���خة 

�ملقبلة من �لبطول���ة حتقيق �ملزيد من �لأرقام 

�لقيا�سية من ناحية �ملتابعة �جلماهرية عرب 

كافة �ملن�سات.

وقال د�تو ويند�س���ور جون �أم���ني عام �لحتاد 

�لآ�سيوي لكرة �لقدم: »تو��سل بطولة كاأ�ص �آ�سيا 

�لنم���و و�لرتقاء من ناحي���ة �لقيمة و�لأهمية، 

حي���ث تتجاوز كل ن�س���خة توقعاتن���ا، ونحن 

و�ثقون باأن �لن�س���خة �ملقبلة من �لبطولة يف 

�ل�سني �س���تكون �لأكرب و�لأعظم يف تاريخ كرة 

�لقدم �لآ�سيوية«.

وتابع: »نح���ن و�ثقون ب���اأن �للجنة �ملحلية 

�ملنظمة و�لحتاد �ل�سيني لكرة �لقدم �سينظمان 

بطولة تاريخية عام 2023، حيث حققت �للجنة 

�ملحلية �ملنظمة بالفعل تقدمًا كبر�ً يف جمال 

�لبنية �لتحتية رغم �لتحدي���ات �لتي و�جهها 

�لعامل«.

و�أ�ساف: »ن�سيد بالتز�م �للجنة �ملحلية �ملنظمة 

و�لعمل �لذي مت �إجنازه، و�سعد�ء لتاأكيد مو�عيد 

�لبطولة، وهو يعترب عالمة فارقة يف رحلتنا من 

�أجل ��ستقطاب �أكرب تفاعل للجماهر«.

من جهته قال �س���ي كيانغ �أم���ني عام �للجنة 

�ملحلية �ملنظمة: »مع تاأكيد مو�عيد �لبطولة، 

�س���وف تتمك���ن �للجنة �ملحلي���ة �ملنظمة من 

تنظيم �أعمال �ل�س���تعد�د بدق���ة �أكرب، حيث �إن 

�أعمال �ل�ستعد�د ت�سر وفق ما هو مقرر يف بناء 

�ملالعب و�لتنظيم، وبر�مج �ملتطوعني وغرها، 

و�س���وف نعمل مع �لحتاد �لآ�س���يوي من �أجل 

تنظيم بطولة ر�ئعة«.

اعتماد النظام الأ�سا�سي وال�سعار لمركز الإمارات للتحكيم الريا�سي

دبي  ــ وام :

 تنطلق م�س���اء يوم �لي���وم �جلمعة 

مل�سابقة  �لثامن  �لأ�س���بوع  مباريات 

للمو�س���م  �لأوىل  �لدرج���ة  دوري 

�لريا�سي 2020-2021، باإقامة ثالث 

مباريات، حيث يحل �لذيد �سيفا على 

دبا، وي�ست�سيف �لتعاون على ملعبه 

نادي �حلمرية، فيما يلعب م�س���فوت 

مع نادي �لعربي على ملعب �س���تاد 

حمد�ن بن ر��سد يف نادي حتا.

وت�س���تكمل مباريات �لأ�سبوع �لثامن 

م�ساء بعد غد �ل�سبت باإقامة مبار�تني 

، حي���ث ي�ست�س���يف نادي م�س���ايف 

مبلعبه نادي �لعروبة ، ويلتقي نادي 

دبا �حل�س���ن مع نادي �لإمار�ت على 

ملعب دبا �حل�سن.

�ل�س���اعة  �ملباريات  وتلعب جمي���ع 

�خلام�س���ة �إل ع����رض دقائق م�س���اء. 

وكان���ت نتائ���ج مباريات �لأ�س���بوع 

�ل�سابع قد �أ�س���فرت عن فوز �لعروبة 

على �لتعاون / 4 – 0 / ، وم�س���ايف 

عل���ى �لعربي / 4 – 1 / ، و �لبطائح 

عل���ى �لذي���د / 1 – 0 / ، و �حلمرية 

على دبا �حل�سن / 1 - �سفر/ ، ودبا 

على م�سفوت بالنتيجة نف�سها.

ويو��س���ل ن���ادي �لبطائح ت�س���دره 

جلدول �مل�سابقة بر�س���يد 18 نقطة، 

ويليه يف �لرتتيب م�سايف بر�سيد 12 

نقطة، ثم �لإم���ار�ت / ثالثا / ، ودبا 

�حل�س���ن /ر�بعا / ، ودبا / خام�س���ا 

/ ول���كل منهم 11 نقط���ة . و�حلمرية 

/ �ساد�س���ا / 9 نق���اط ، و�لعروبة / 

�سابعا / 8 نقاط ، و�لتعاون / ثامنا 

/ 7 نقاط ، ثم �لعربي / تا�س���عا / 6 

نقاط ، وم�سفوت / عا�رض� / 3 نقاط ، 

و�لذيد يف �ملركز �لأخر بر�سيد نقطة 

و�حدة.

ح�سل نادي عجمان،  على �سفقتني 

مهمتني لتدعيم �س���فوفه خالل فرتة 

�لنتقالت �ل�ستوية للكرة �لإمار�تية، 

�لتي بد�أت �لثالثاء �ملا�سي ، وت�ستمر 

حتى �لأول من فرب�ير/�سباط �ملقبل.

وتعاقد عجمان، مع �لرب�زيلي دييجو 

جاردي���ل )31 عاًما( �س���انع �ألعاب 

�لظفرة �ل�س���ابق، قادًم���ا من كويابا 

بدي���اًل ملو�طنه  ليكون  �لرب�زيل���ي، 

جو�ستافو.

�ل�سابق  و�أعاد عجمان لعبه �ملايل 

موديبو مايجا )33 عاًما(، يف �سفقة 

�نتقال ح���ر، ليكون بدي���اًل للغاين 

وليام �أو�سو.

ول �س���ك �أن �ل�س���فقتني حماول���ة 

م���ن عجمان لإنقاذ موقف���ه �ملتاأزم 

باحتالله �ملرك���ز �لثالث ع�رض قبل 

�لأخر يف ترتيب �لدوري بر�س���يد 3 

نقاط، بف���ارق نقطة و�حدة عن حتا 

باملركز �لأخر، و�لذي ي�سعى بدوره 

لتدعيم �سفوفه بال�سعي للتعاقد مع 

�لرب�زيلي  �ل�س���ابق،  �لظفرة  مهاجم 

رومولو دي �س���وز� )25 عاًما( قادمًا 

من �فاي.

اليوم.. 3 مواجهات في الأ�سبوع الثامن 

لدوري الدرجة الأولى 

عجمان ي�سرق اأ�سواء ثاني اأيام 

الميركاتو ال�ستوي الإماراتي

م�ساركة نجوم »ال�سباق اإلى دبي« في مناف�سات« اأوميغا 

دبي ديزرت كال�سيك«



اأبوظبي-الوحدة:

اليوم  الأول للج���ودو  ي�ص���ل منتخبن���ا 

اجلمع���ة للدوحة ا�ص���تعدادا للم�ص���اركة 

الدوحة للما�ص���رز للجودو  يف بطول���ة 

الت���ي تفتتح يوم بعد غد الأحد ب�ص���الة 

بالدوحة  املتع���ددة  للخدمات  الو�ص���يل 

، والت���ي تعت���ر اأوىل بط���ولت الحتاد 

الدويل للجودو املوؤهلة اإىل دورة الألعاب 

الأوملبية ال�صيفية »طوكيو 2021«،التي 

القط���ري للتايكوندو  ينظمه���ا الحت���اد 

واجل���ودو والكاراتيه،باإ����راف الحت���اد 

الدويل للجودو ،والتي ت�صتمر ملده 3 اأيام 

،وتتج���دد اإقامتها يف ظروف ا�ص���تثنائية 

ب�ص���بب تف�ص���ي جائحة كورنا /كوفيد- 

19/، وقد اطم���اأن الحتاد الدويل للجودو 

علي اإقامتها يف ظروف اآمنه ، وقد توفرت 

اأعلى معايري ال�ص���امة ،وفق الروتوكول 

ال�ص���حي الذي و�ص���عته جلنة الن�ص���اط 

بالحت���اد الدويل مبا ي�ص���من ال�ص���امة 

امل�صاركني يف  وامل�ص���ئولني  للريا�صيني 

اأوىل بطولت الحتاد لعام 2021.

وت�ص���هد البطولة م�ص���اركة اأكرث من 400 

لع���ب ولعبه من 70 دول���ة من خمتلف 

قارات العامل من بينهم 215 لعبا و187 

لعب���ه ،ومن ب���ني تلك الدول امل�ص���اركة 

6 منتخب���ات عربي���ة يتقدمه���ا منتخب 

الإم���ارات، وم����ر، واجلزائ���ر، واملغرب، 

وتون�س وقطر م�صت�ص���يفه البطولة والتي 

ت�ص���ارك باعبني ،حيث تكون املناف�ص���ة 

يف 7 اأوزان .. وم���ن املتوق���ع اأن يك���ون 

منتخبنا قد و�ص���ل الدوح���ة فجر اليوم 

قبل اإجراء قرع���ة البطولة املقرر لها يوم 

غد ال�ص���بت قبل انطاق���ة البطولة ، بعد 

اأن اختتم مع�ص���كره قادما م���ن رومانيا 

بعد اأن اأكمل اإعداده هناك عقب املع�ص���كر 

الدويل ملنتخبات اجلودو امل�ص���اركة يف 

البطولة، والذي اأقيم يف اأنطاليا الركية، 

مب�صاركة منتخبات اأذربيجان، وجورجيا، 

بجانب  واإ�رائيل  ومولدوفا  وبيارو�صيا، 

تركيا، والذي ا�صتمر ملده 3 اأ�صابيع.

وذكر �ص���عادة حممد ب���ن ثعلوب الدرعي 

رئي�س احتاد امل�ص���ارعة واجل���ودو بان 

م�ص���اركه اجل���ودو الإمارات���ي يف بطولة 

الدوحة للما�ص���رز للجودو ، املوؤهلة اإىل 

دورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية »طوكيو 

2021«،مب�ص���اركة الاعبني  فيكتور الذي 

ي�ص���ارك يف وزن حتت 73 كج���م، واإيفان 

يف وزن حت���ت 100 كجم �ص���من برنامج 

الإعداد لدورة طوكيو 2021 بعد اأن تاأهل 

فيكتور واإيف���ان اإىل الأوملبياد يف توقيت 

مبكر بر�ص���يد النقاط حيث ت�صهم بطولة 

املا�ص���رز يف اإعداده���م ، والت���ي تاأتي 

انطاقتها �صمن البطولت الكرى لاحتاد 

الدويل،  مب�ص���اركة اأف�ص���ل 16 لعبًا من 

امل�ص���نفني الأوائل عامليًا يف كل وزن من 

اأوزان البطولة على م�صتوى اجلن�صني.
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دبي-الوحدة:

تتوا�ص���ل يوم غد ال�ص���بت )9 

مناف�صات الن�صخة اخلام�صة من 

بطولة جمل�س دبي الريا�ص���ي 

لاأكادمييات الريا�ص���ية لكرة 

الق���دم الت���ي ينظمها جمل�س 

دب���ي الريا�ص���ي يف ماع���ب 

"مركز كرة القدم" مبدينة دبي 
فريقا   50 مب�صاركة  الريا�صية 

من 17 اأكادميية خا�صة.

وتقام هذا الأ�صبوع 21 مباراة 

بني الف���رق امل�ص���اركة حيث 

يلتقي فريق لليغا فالن�ص���يا 

مع فريق لليغا �ص���يلفيا يف 

9:00 �صباح ال�صبت �صمن فئة 

حت���ت 8 �ص���نوات، وتقام عدة 

التوقي���ت  ذات  مباري���ات يف 

ففي فئ���ة حتت 10 �ص���نوات 

يلتقي فري���ق "تالنتد فوتبول 

اأكادمي���ي" م���ع فري���ق "ات�س 

ج�ص���ت فوتب���ول"، كما يلتقي 

فريق "النجم الأزرق" مع فريق 

"لليغا �صافيا".
ويف فئة حتت 12 �صنة يلتقي 

فري���ق "ج���ي �ص���ي يونايتد" 

فالن�ص���يا"،  "لليغا  مع فريق 

ايه كانيجيا"  اف  "ايه  وفريق 

م���ع فريق "�ص���بورتنغ دبي"، 

وفري���ق "فوك�زس" م���ع فريق 

"لليغا ات�س بي �ص���ي"، ويف 
ال�صاعة 10:15 �صباًحا يلتقي 

فريق "جولدن �صتار اأكادميي" 

مع فري���ق "لليغا �ص���افيا"، 

فوتب���ول  "تالنت���د  وفري���ق 

اأكادميي" م���ع فريق "النجمة 

الزرقاء"، وفريق "اآي جي اف" 
مع فريق "�صبورتنغ دبي حتت 

11 �ص���نة"، ويف فئة حتت 14 

�صنة يلتقي فريق "ايه اف ايه 

اأجوي���رو" مع فري���ق "لليغا 

فالن�صيا"، ويف ال�صاعة 11:30 

"جولدن  فريق  يلتقي  �صباًحا 

�ص���تار اأكادمي���ي" م���ع فريق 

"لليغا ات�س بي �صي"، وفريق 
"اي���ه اف ايه بابل���و اآمير" مع 
فريق "لليغا �صيفيا"، ويلتقي 

فريق "اأي اف �صي اأثليتك" مع 

فريق "فوك�زس" .

ويف ال�ص���اعة 1:30 ظهًرا تقام 

مباريات فئة حتت �صنة حيث 

يلتق���ي فريق "فوك����زس بلو" 

فالن�ص���يا"،  "لليغا  مع فريق 

مع  "اآليان�س"  فري���ق  ويلتقي 

فريق "لليغا ات�س بي �ص���ي"، 

اأكادميي"  "اإل تالنت���و  وفريق 

مع فريق "فوك�زس ريد"، وفريق 

مع  اأكادميي"  فوتبول  "تالنتد 
اإيطاليان �صتايل  فريق "�صوكر 

اأ"، ويف ال�ص���اعة 2:45 م�صاء 
يلتقي فري���ق "اآليان�س اإك�س" 

مع فري���ق "لليغا �ص���افيا"، 

وفري���ق "النجم���ة الزرق���اء" 

مع فري���ق "�ص���وكر اإيطاليان 

�صتايل ب"، ويف فئة حتت 18 

�ص���نة يلتقي فريق "اإل تالنتو 

اأكادمي���ي" مع فري���ق "لليغا 

اإت�س بي �س"، كما يلتقي فريق 

"�ص���وكر اإيطاليان �صتايل" مع 
فريق "لليغا فالن�صيا".

ويف فئة حتت 14 �صنة ت�صدر 

فريق "لليغا ات�س بي �ص���ي" 

�صمن املجموعة الأوىل بر�صيد 

9 نق���اط وجمم���وع 23 هدًفا، 

ت�صدر  الثانية  املجموعة  ويف 

فريق "ايه اف ايه بابلو اآمير" 

بر�ص���يد 7 نقاط وجمموع 16 

هدًفا، ويف فئة حتت 12 �ص���نة 

ت�صدر  الأوىل  املجموعة  �صمن 

فري���ق "ج���ي �ص���ي يونايتد" 

بر�صيد 12 نقطة وجمموع 25 

الثانية  املجموعة  ويف  هدًفا، 

ت�صدر فريق "اأي جي اف حتت 

12 �ص���نة" بر�ص���يد 12 نقطة 

وجمم���وع 30 هدًفا، ويف فئة 

حتت 10 �ص���نوات ت�صدر فريق 

"لليغا فالن�ص���يا" بر�صيد 12 
نقطة وجمموع 30 هدًفا.

وي�ص���ارك يف البطول���ة 1000 

لعب ولعب���ة يتوزعون على 

6 فئات �صنية هي: 8 و10و12 

و14 و16 و18 �صنة، وتت�صمن 

البطول���ة اإقام���ة 280 مباراة 

جترى خ���ال الف���رة من 21 

 6 وحت���ى   2020 نوفم���ر 

مار�س املقب���ل وتقام جميعها 

الوقائي���ة  الإج���راءات  وف���ق 

والروتوك���ولت  الحرازي���ة 

اإمارة  ال�ص���حية املعتمدة يف 

دبي مبا يحافظ على �ص���امة 

امل�ص���اركني  وجميع  الاعبني 

يف التنظيم.

21 مباراة في بطولة مجل�س دبي 
لأكاديميات كرة القدم

دبي-الوحدة:

ع���ررّ النجم الويلزي اإيان را�س اأ�ص���طورة نادي 

ليفربول الإجنليزي عن �ص���عادته بزيارة دولة 

الإمارات ب�ص���كل م�ص���تمر وبانبهاره مب�صاهد 

التطور واملرافق ال�صياحية والعمرانية اجلميلة 

واجلدي���دة التي ي�ص���اهدها يف كل زيارة واأكد 

اأن دبي من الوجهات املف�ص���لة لديه لل�صياحة 

���ا واأنها ت�صم كل ما  ولقاء الأ�صدقاء، خ�صو�صً

يحتاجه الزائر من مزيج ب���ني الراث العريق 

واملن�ص���اآت احلديثة كما ت�صم تنوًعا كبرًيا يف 

اجلن�ص���يات يجتمعون على رغبتهم يف اإجناز 

���ا حب كرة  الأعم���ال الناجحة ويجمعهم اأي�صً

القدم، كما ع���ررّ عن انبهاره بقيادة �ص���احب 

ال�صمو ال�ص���يخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

رئي����س الدول���ة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم 

دبي رع���اه اهلل، لتقدمي املزيد م���ن الإجنازات 

وتعزيز املكانة الرائ���دة لدبي وتطلرّعه لقراءة 

ق�ص�س هذه الإجنازات من خال كتاب "ق�صتي" 

ل�ص���احب ال�ص���مو ال�ص���يخ حممد بن را�صد اآل 

مكت���وم الذي تلق���اه النجم ال�ص���هري هدية من 

جمل�س دبي الريا�صي.

ج���اء ذل���ك خال زيارت���ه ملق���ر جمل�س دبي 

الريا�صي ولقاء �صعادة �صعيد حارب اأمني عام 

جمل�س دبي الريا�ص���ي ونا�ر اأمان اآل رحمة 

م�صاعد الأمني العام للمجل�س حيث قدرّم الأمني 

العام �رحا لل�ص���يف عن طبيعة عمل جمل�س 

دبي الريا�ص���ي واجلهود التي يقوم بها لإدارة 

وتطوير القطاع الريا�ص���ي يف دبي �ص���واء من 

ناحية تنظيم املوؤمت���رات والفعاليات الدولية 

الكرى اأو ن�ر ممار�صة الريا�صة عموما وتطوير 

قطاع الأكادمييات والهتمام باكت�صاف وتطوير 

املواهب.

اإيان را�س اأ�سطورة 

ليفربول يزور مجل�س 

دبي الريا�سي 

منتخبنا الأول للجودو ي�سل الدوحة للم�ساركة ببطولة 
الأ�ساتذة »الما�سترز« 

الأ�سبوع الثاني لقفز الحواجز في 

�سيافة »دبي للبولو والفرو�سية«

دبي-الوحدة:

ت�صت�ص���يف ميادي���ن ن���ادي دب���ي للبول���و 

والفرو�ص���ية اليوم مناف�صات الأ�صبوع الثاين 

لدوري الإمارات لوجنني لقفز احلواجز ومتتد 

ليومني، والذي انطلقت اأوىل فعاليات ن�صخته 

التا�صعة ال�صبت املا�صي يف منتجع الفر�صان 

الريا�ص���ي الدويل باأبوظب���ي، وذلك باإ�راف 

احتاد المارات للفرو�ص���ية وال�صباق ورعاية 

لوجنني.

وي�ص���تمل الأ�صبوع على ت�صعة اأ�صواط، وتقام 

خم�ص���ة منها اليوم على فرتني �ص���باحية 

وتب���داأ عن���د العا�رة والن�ص���ف �ص���باحًا، 

وم�ص���ائية تبداأ يف الواحدة والن�ص���ف بعد 

الظهر، يف حني تقام بقية الأ�ص���واط الأربعة 

على التوايل ابتداء من العا�رة �ص���باح يوم 

غد.

ويتناف����س امل�ص���اركون من اأندي���ة ومراكز 

الفرو�صية بالإمارات على جوائز مالية يبلغ 

جمموعه���ا 130 األف درهم اأع���دت للفائزين 

واأ�ص���حاب املراكز املتقدمة، وي�صارك فر�صان 

كل فئة يف �صوطني، بواقع �صوط يف كل يوم، 

مبوا�ص���فات تنا�صب م�ص���توى اأداء الفر�صان 

واخلي���ول يف كل فئ���ة من الناحي���ة الفنية 

لت�ص���ميم امل�ص���ار وارتفاع حواجزه، والتي 

ت���راوح من 80 �ص���م للمبتدئني وحتى 140 

�صم لفر�ص���ان امل�صتوى الأول، من خال ثاث 

موا�صفات تبنى على اأ�صا�صها، وهي من جولة 

واحدة، وخا�ص���ة من مرحلت���ني ومن جولة 

واح���دة مع جولة للتمايز، وفئات الفر�ص���ان 

الأ�صبال وينا�صب  املتناف�صني هم املبتدئني، 

م�ص���تواها خيول القفز ال�ص���غرية عمر 4 � 5 

�ص���نوات، النا�ص���ئني »اجلونيورز« وينا�صب 

م�ص���تواها خيول القفز ال�ص���غرية عمر 5 � 6 

�صنوات، وال�ص���باب وفئة فر�ص���ان امل�صتوى 

الأول اأو املتقدم.

ي�رف على �ص���ري املناف�ص���ات ح�صام زميت 

ممثل احتاد الفرو�ص���ية وال�ص���باق، ويراأ�س 

جلن���ة التحكي���م الدويل يو�ص���ف املحمودي 

الدويل علي  امل�ص���ارات  وي�ص���ع ت�ص���اميم 

مهاجر، ويتوىل مهمة الإ�راف على امليادين 

عبد الروؤوف حممد واآخرين.

البا�سا و »هي�سكث ا�ستيت�س�س 9 « يق�سان �سريط 

البطولت 2021
دبي-الوحدة:

احلبتور  ومنتجع  نادي  يحت�صن 

الثانية  والفرو�ص���ية يف  للبولو 

والن�ص���ف من بعد ظه���ر اليوم 

اجلمع���ه  بطولة النادي ل�ص���هر 

يناي���ر 2021 والتي تعد باكورة 

والتي  اجلدي���د  العام  بط���ولت 

ت�ص���هد م�ص���اركة 4 ف���رق ه���ي 

 9 ا�صتيت�ص�س  و"هي�صكث  البا�صا 

دبي  و"بهان�ص���ايل  فارجنتون   "
ا����س ا�س" وبهانديكاب من 4 اىل 

6 جول .

وميث���ل فري���ق البا�ص���ا كل من 

يا�صني �صان�ص���ال وهاين جاب�س 

واليجاندرو وخو�صيه كوينتووهو 

يحم���ل هانديكاب  3 جول  فيما 

ميثل فريق هي�ص���كث ا�صتيت�ص�س 

9 كل من اولري ويورين ديك�صون 

وتوما����س با�ص���يو�س وتوما�س 

5 ج���ول وهذا  اريارت���ي ولدية 

الفارق مينح فر�صة لفريق البا�صا 

ب���ان يدخل املب���اراة بر�ص���يد 

ف���ارق الت�ص���نيف وه���ذا عبيء 

على مناف�ص���ه ان مل يتداركه يف 

يدفع  فق���د  الوليني  ال�ص���وطني 

ثمن���ه يف النهاية خا�ص���ة وان 

"التوما�ص���يني " �ص���ريجحا كفة 
فريق هي�صكث ا�صتيت�ص�س 9 .

ف���ان جنوم  وكما ه���و معروف 

اللعب���ة ف�ص���لوا الراحة يف هذه 

الفرة حتى يت�صنى لهم امل�صاركة 

يف كاأ����س دب���ي الف�ص���ية التي 

�ص���تنطلق يف الثاين والع�رين 

من �ص���هر يناير اجلاري وت�صتمر 

حتى اخلام�س من �ص���هر فراير 

املقب���ل بهاندي���كاب 18 ج���ول 

وهي من البطولت ذات امل�صتوى 

العايل ثم تليها بطولة ال�صاتذة 

يف الف���رة من ال�ص���ابع وحتى 

الثاين ع�ر من �ص���هر فراير ثم 

البطولة املرتقبلة التي ينتظرها 

ع�صاق اللعبة ب�صغف كبري وهي 

كاأ�س دب���ي الذهبية التي تنطلق 

يف الرابع ع�ر من �ص���هر فراير 

وحتى اخلام�س من �ص���هر مار�س 

ت�ص���هد م�ص���اركة  والتي  املقبل 

ابرز جن���وم اللعب���ة يف العامل 

و�صتتواىل البطولت بعدها حتى 

تختتم يف الثالث والع�رين من 

�صهر ابريل املقبل ببطولة نادي 

ومنتج���ع احلبتور ل�ص���هر ابريل 

. 2021

يحت�ضنها  نادي ومنتجع الحبتور للبولو 

»دبي البحري« يكمل تجهيزاته 

الأولى فعاليات 2021

دبي-الوحدة:

 �صيكون �صاطئ ن�ص���نا�س بيت�س يف جمريا اليوم 

–اجلمعة- وغدا –ال�صبت- على موعد مع الإثارة 
والت�ص���ويق من خال مناف�صات اجلولة الأوىل من 

بطول���ة دبي املفتوحة لألواح التزحلق على املاء 

باملظات )كايت �صريف(.

واأكم���ل نادي دب���ي الدويل للريا�ص���ات البحرية 

كاف���ة التجهيزات لإنطاقة احلدث �ص���باح اليوم 

–اجلمعة- بالتن�ص���يق م���ع الدوائ���ر احلكومية 
واملوؤ�ص�ص���ات الوطنية يف اإمارة دبي وبالتعاون 

م���ع جلنة الإم���ارات للكايت �ص���ريف والتجديف 

والتزحلق على املاء برئا�ص���ة ال�ص���يخ اأحمد بن 

حمدان ال نهيان.



على  ”في�س���بوك“  يعم���ل 

يف  ال�س���لطات  م�س���اعدة 

ووقف انت�س���ار   “ ”التنب���وؤ
الفريو�س���ات يف املراح���ل 

الأوىل م���ن تف�سي املر�ض. 

وم���ن املق���رر اأن تك�س���ف 

”في�سب���وك“  بيان���ات 

امل�ستخدمني على  حتركات 

وبا�ستخدام  الي���وم.  م���دار 

هذه البيانات غري املحددة، 

�سم���م الباحثون الأ�سرتاليون منوذجًا 

جديداً، ميكنه التنب���وؤ بكيفية انت�سار 

احلالت.

ومن خالل جتربتهم، قدم الفريق الذي 

ي�س���م باحثني من جامع���ة ملبورن، 

واأدياليد، ومونا�ض، ونيو �ساوث ويلز، 

منوذج���ًا لثالث حالت تف�ٍض حقيقية، 

التنبوؤ. بنم���وذج  ومت���ت مقارنته���ا 

وم���ن جانبه، قال الدكت���ور كامريون 

اإن  البحث:  زاكري�سون، موؤلف وقائ���د 

”النموذج ُيعطي نتائج جيدة جداً“، 
اإىل اأن ”ه���ذه البيانات تكون  م�سرياً 

مفي���دة يف الأي���ام الأوىل من تف�سي 

الفريو�س���ات، قب���ل اأن ت�سل احلالت 

اإىل الع����رات يوميًا“. ووفقًا له، يتم 

الأخرى، مثل  ت�سمني عوامل اخلط���ر 

وظيفة ال�سخ�ض يف النموذج، م�سيفًا: 

اأن ”النتائ���ج لي�ست مفاجئة يف كثري 

من الأحي���ان، لكنها تقدم اأدلة دامغة 

ميكن لل�سلطات تبنيها“.

قالت �ركة في�سبوك للتوا�سل 

الجتماع���ي، اإنه���ا األغت زر 

ال�سفحات  الإعجاب من على 

العام���ة الت���ي ي�ستخدمه���ا 

وال�سخ�سي���ات  الفنان���ون 

التجارية.  والعالمات  العامة 

وقال���ت ال�رك���ة يف من�سور 

العامة  ال�سفح���ات  اإن  له���ا 

املتابعني  فق���ط  �ستعر����ض 

يف  امل�ستخدمني  وم�سارك���ة 

م���ع  وتفاعله���م  احل���وارات 

غريه���م. واأو�سح���ت ال�ركة 

يف املن�سور: "نلغي الإعجاب 

ونركز على املتابعني لت�سهيل توا�سل 

النا�ض مع ال�سفحات التي يف�سلونها". 

واأ�سارت في�سب���وك اإىل اأن الإعجاب يف 

ال�سفحات مل يعك����ض �سعبيتها ب�سكل 

الأ�سخا�ض  العديد م���ن  واأن  حقيق���ي، 

ال�سفحات بعد  توقفوا عن "متابع���ة" 

"الإعجاب" به���ا. وباإزالة زر الإعجاب، 
�ستعك�ض ال�سفح���ات العامة الآن مدى 

اهتم���ام املتابعني، الذي���ن �سيتابعون 

على حمتواها  ويح�سل���ون  ال�سفحات 

على �سفحاتهم ب�سكل دوري.

تزامن���ًا م���ع موافق���ة هيئة 

عل���ى  الأوروبي���ة  الأدوي���ة 

ا�ستخ���دام لق���اح موديرن���ا 

الأمريكي، قالت هيئة الأدوية 

اإن���ه  الوطني���ة الهولندي���ة، 

من املتوق���ع اأن يكون لقاح 

موديرن���ا امل�س���اد لفريو�ض 

كورونا، فع���اًل �سد ال�ساللة 

“�ريعة  للوب���اء  اجلدي���دة 

اكت�سافها  التي مت  النت�سار” 

موؤخراً يف بريطانيا.

واأثبت لقاح مودرنا فعاليته 

يف الوقاي���ة م���ن الإ�ساب���ة 

ب�س���كل  كورون���ا  بفريو����ض 

اإجم���ايل بن�سب���ة تقرتب من 

95%، مث���ل اللقاح الأمريكي 

الأملاين فايزر – بيونتيك.

يذك���ر اأنه ميكن تخزين لقاح 

موديرن���ا يف ثالجات عادية 

ول يتطل���ب �سبكة نقل فائقة 

الو�سول  يجعل  مما  الربودة، 

اإلي���ه اأكرث �سهول���ة بالن�سبة 

للمرافق الأ�سغر واملجتمعات 

املحلية.

هيمن���ت دول اآ�سيوي���ة عل���ى 

العامل���ي  الرتتي���ب  �س���دارة 

جلوازات ال�سفر بناء على موؤ�ر 

ت�سنيف  التنق���ل، ح�سب  حرية 

ال�سوي�رية  ال�ست�سارات  �ركة 

.Henley & Partners
وتع���ود ال�س���دارة يف ترتي���ب 

جوازات ال�سف���ر العاملي للربع 

الأول من عام 2021 اإىل اليابان 

الت���ي يتيح جوازه���ا حلامليه 

زي���ارة 191 دول���ة اأخرى دون 

احل�سول على تاأ�سرية اأو اتخاذ 

اأي اإج���راءات خا�س���ة ب�س���كل 

م�سبق.

وحت���ل يف املرتب���ة الثاني���ة 

فيما  دولة(،   190( �سنغاف���ورة 

تعود املرتبة الثالثة اإىل كل من 

 189( واأملانيا  اجلنوبية  كوريا 

العربي،  الع���امل  دول���ة(. ويف 

تتخذ الإمارات اأف�سل مكانة يف 

القائمة وحتت���ل املرتبة ال�16 

)173 دولة(، متقدمة على قطر 

)املرتب���ة ال����56 – 95 دولة( 

والبحري���ن )املرتبة 64 – 83 

دولة( وعمان )املرتبة ال�65 – 

)املرتبة  وال�سعودية  دولة(   80

ال�66 – 79 دولة(. من جانبها، 

متكن���ت رو�سي���ا م���ن تعزي���ز 

مكانته���ا يف القائمة و�سعدت 

اإىل املرتبة ال�50 ب�116 دولة.

ب���ركان  اأطل���ق 

يف  مرياب���ي  جب���ل 

اإندوني�سي���ا �سحب���ا 

و�س���ط   ، �ساخن���ة 

"خطر  من  حتذيرات 

حمتمل ميتد لنحو 5 

كيلومرتات".

وكان ال�سباب يغطي 

ذل���ك  يف  ال���ربكان 

الوقت، لذا مل تالحظ 

امل�ساف���ة  ب�ري���ًا 

الت���ي امت���دت اإليها 

�سحب احلم���م الربكانية، اإل اأن �سجل 

الزلزايل  الت�سجيل  وبيان���ات  ال�سعة 

اأبحاث وتطوير تكنولوجيا  من مركز 

الكوارث اجليولوجية، قدر اأن ال�سحب 

ال�ساخنة انت����رت على بعد اأقل من 

كيلومرت واح���د )0.6 ميل( من فوهة 

الربكان.

اأكرث من  ال�سلط���ات املحلية  واأجلت 

500 �سخ�ض يعي�س���ون على اجلبل، 

يف منطقة ماجيالنغ بجزيرة جاوا.

وق���ال رئي����ض مرك���ز يوغياكارت���ا 

لعل���وم الرباكني وتخفي���ف املخاطر 

اجليولوجي���ة : "حت���ى الآن اخلط���ر 

املحتمل ل يتج���اوز 5 كيلومرتات".

وتق���ع اإندوني�سيا، على "حزام النار" 

الهادئ، وه���ي عر�سة  يف املحي���ط 

للزلزل والنفجارات الربكانية، حيث 

يراق���ب علماء ال���زلزل اأكرث من 120 

بركانًا ن�سطًا.

ً

اأقوى جوازات ال�سفر حول العامل عام 2021
»في�صبوك« يلغي �أ�صهر خا�صية.. 

ويو�صح �ل�صبب

ُقِت���َل مراهق مل يتعد ال���� 12 من عمره ب�س���كل ماأ�ساوي قبل 

يوم���ني فقط من عيد ميالده باإحدى الق���رى الهادئة مبقاطعة 

لينكولن�ساي���ر الإجنليزي���ة. حيث وجهت تهم���ة قتل املراهق 

روبرت�ض بون�سي�ض ل�سبي يبلغ من العمر 14 عامًا حيث طعنه 

ب�س���كل متكرر يف منطقة ع�سبية خلف من���ازل القرية. وتويف 

املراه���ق متاأثراً بطعنات متع���ددة يف الرقبة وال�سدر والبطن 

بح�س���ب ما ورد يف التحقيقات التي ك�سفت عن نتائج ت�ريح 

جثته من خالل الطبيب ال�رعي جاي روتي.

واأو�س���ح حمقق ال�رطة اآندي ماكوات اأم���ام جل�سة ال�ستماع 

باملحكمة يف لينكولن اأن ال�رطة ح�رت على الفور اإىل مكان 

احلادث فور اكت�ساف احلادث ومت التعرف عليه من قبل والده.

ك�سف تقري���ر جديد عن "براءة اخ���رتاع" قادمة 

ل�ركة اأبل، متكن حا�سبه���ا املتنقل "ماك بوك"، 

من �سح���ن جميع اأجهزتها الثاني���ة مثل الآيفون 

والآيباد و�ساعة اآي ووت�ض.

و�سي�سم���ح زوج من براءات الخ���رتاع املمنوحة 

ل�رك���ة اأب���ل من قب���ل مكتب ب���راءات الخرتاع 

والعالمات التجارية الأمريكي���ة، بالقيام ب�سحن 

ثنائ���ي الجتاه اأو "�سحن عك�س���ي"، وفًقا لتقرير 

�سادر عن موقع "باتينتلي اأبل" املخت�ض باأخبار 

ال�ركة.

و�ستتم عملية ال�سحن بو�سع جهاز اأبل مثل اآيفون، 

على م�سند راحة اليد حلا�سوب "ماك بوك".

الفك���رة وراء ب���راءة الخرتاع هذه ه���ي ال�سماح 

ل�سخ�ض ما بزيادة �سحن جهاز اآيفون اخلا�ض به، 

اأثناء العمل على الكمبيوتر املحمول اخلا�ض به، 

اإذا ما ن�سي كابل ال�سحن اخلا�ض به.

تزامن���ًا م���ع تف�سي فريو�ض كورون���ا امل�ستج���د، وارتفاع وترية 

الإ�سابات اليومية املثبتة، قررت احلكومات املحلية يف اإ�سبانيا 

ت�سديد القيود مرة اأخرى لوقف انت�سار املر�ض.

ويف التفا�سيل، اأعلنت فالن�سيا اأن الإغالق احلايل �سي�ستمر حتى 

31 يناي���ر، فما  اأعل���ن م�سوؤولو ال�سح���ة الكاتالونية عن قيود 

جديدة �ستدخل حيز التنفيذ يوم اخلمي�ض.

وت�سمل القي���ود منع النا�ض من مغ���ادرة بلدياتهم لأ�سباب غري 

جوهرية واإغالق املحال الكربى ومراكز الت�سوق.

كم���ا اأعل���ن امل�سوؤولون يف اأراج���ون اأنه �سيت���م اإغالق احلانات 

واملطاعم وال�ركات غري الأ�سا�سية بحلول ال�ساعة 8 م�ساًء ، من 

بني قيود اأخرى.وح����رت مدريد يوم الإثنني عدة اأحياء وبلدات 

اأخرى، ومل ت�سمح للنا�ض مبغادرة املناطق اأو دخولها دون مربر.
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�لعثور على مر�هق مقتوال ب�صكل مرعب

»بر�ءة �خرت�ع« �أبل.. 

�ل�صحن �لعك�صي ملناف�صة 

�أندرويد
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�أنباء �صاّرة ب�صاأن �صاللة كورونا 

�جلديدة

بركان يثور يف �إندوني�صيا.. و�خلطر 

»5 كيلومرت�ت«

مطالب 

بعزل تر�مب 

قبل يوم 

�لتن�صيب

قال الرئي�ض الرو�سي، فالدميري بوتني، اإنه ممنت 

لالأ�سخا�ض الذين يعتنقون الإ�سالم ملحافظتهم 

وبعناية على الآثار امل�سيحية يف �سوريا.

واأ�ساف بوتني يف مقابلة مع الإعالمي، يفغيني 

بودوبن���ي، يف الربنام���ج الوثائق���ي "ل جمال 

للخط���اأ. زيارة عيد املي���الد اإىل دم�سق": "كان 

من غري املتوقع بالن�سبة يل اأن يتم حفظ رفات 

يوحنا املعمدان بعناي���ة يف امل�سجد )الأموي( 

ويت���م تكرميها يف الع���امل الإ�سالمي. وهو عند 

امل�سلم���ني يحيى. كذلك ي�س���وع امل�سيح مكرم 

هناك. وهو عي�سى عند امل�سلمني".

و�سدد الرئي�ض الرو�سي عل���ى اأن "هذا التقارب 

بني الديانت���ني العامليتني، وال���ذي يقوم على 

القي���م الأخالقية واملعنوي���ة امل�سرتكة، والقيم 

الإن�سانية امل�سرتكة، ل ميكن اإل اأن يثري الهتمام 

والحرتام".

بوتني: تعامل معتنقي �الإ�صالم بعناية مع 

�الآثار �مل�صيحية ي�صتحق �الحرت�م

قال عدد متزاي���د من امل�رعني 

بالإدارة  وم�سوؤولني  اجلمهوريني 

المريكية اإنه يجب عزل الرئي�ض 

الأمريكي، دونالد ترامب، قبل يوم 

التن�سي���ب يف 20 يناير باأعقاب 

حادث اقتحام مبنى الكونغر�ض.

م�س���وؤول رفيع �سابق ب���الإدارة 

اأفعال الرئي�ض  اإن  الأمريكية قال 

م�سينة مبا في���ه الكفاية لعزله 

حتى مع تبق���ي اأيام قليلة على 

وليت���ه الرئا�سية، قائاًل: “اعتقد 

اأن ه���ذا )اقتح���ام الكونغر����ض( 

�سدمة كب���رية للنظ���ام.. فكيف 

تبقي���ه ا�سبوع���ني اآخري���ن بعد 

ذلك؟”

التعديل رقم  ا�ستخدام  اأن  ويذكر 

25 )بالد�ست���ور الأمريك���ي حول 

عزل الرئي�ض( يتطلب تاأييد نائب 

الرئي����ض، مايك بن����ض واأغلبية 

اأع�س���اء احلكومة لع���زل ترامب 

ا�ستناداً على عدم اأهليته للقيام 

باملهام املنوطة به يف املن�سب.

�إ�صبانيا تفر�ض قيود� �صارمة ملو�جهة كورونا

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

�أحد مو�قع �لتو��صل يك�صف حتركات م�صتخدميه 

للحد من �الإ�صابات بكورونا

ً

تاجر خمدر�ت ي�صع نف�صه 

يف ح�صن �ل�صرطة 
عر�ض تاجر خم���درات يف اأملانيا بيع مواد خمدرة 

على رجل �رطة دون علمه بحقيقة �سخ�سه.

واأعلنت ال�رطة الأملانية، يف بيانها ال�سحايف عرب 

ح�سابه���ا الر�سمي على في�ض بوك، اأن املتهم البالغ 

من العمر 36 عامًا حتّدث اإىل الزبون اخلطاأ، بح�سب 

و�سفهم، يف و�سط مدينة هام الأملانية .

واأ�ساف بي���ان ال�رطة اأن ال�رط���ي قام مبجاراة 

التاجر وتبعه اإىل منزل اأح���د الأ�سدقاء، حيث اأراد 

التاجر – ح�سب التفاق- جلب كي�ض من الكوكايني، 

وعندما عاد املتهم، كان ال�رطي ينتظر امل�ساعدة 

على عتبة الباب.

ومل يتم العث���ور على خمدرات اأخ���رى يف ال�سقة، 

ولك���ن مت العث���ور على دراج���ة م�روقة وحمفظة 

�سخ�ض اآخر، لذلك بداأت ال�رطة التحقيق اأي�سًا مع 

�ساحب ال�سقة البالغ من العمر 48 عامًا.
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